
موسع نطاق  
AX1800 الواي فاي٦

عزز شبكة  الواى فاى الخاصة بك

واي فاي 6
قاتل مناطق انقطاع الواى فاى

االتصال 
باجھزة اكثر

بث غیر 
منقطع

سرعة أكبر مع 
واي فاي 6

سھل االعداد 
فى دقائق RE600X



سرعة أكبر مع واي فاي 6
اشحن أجھزتك بسرعة السلكیة تصل إلى 1.8 جیجابت في الثانیة.

سعة أكبر
یوفر واي فاي 6 شبكة أكثر كفاءة تزید من متوسط

معدل النقل بنسبة 4 مرات ویخدم عدد أكبر من األجھزه.

وقت استجابة منخفض جًدا
استفد من زمن االنتقال المنخفض للغایة لالستمتاع بتجربة أكثر 

سالسة عبر اإلنترنت

وفر طاقة بطاریة العمالء
تقوم خاصیة "وقت االستیقاظ المستھدف" بجدولة وقت اتصال 

األجھزه التي تعمل بالبطاریة لتقلیل استھالكھا للطاقة

اختیار المسار التكیفي
حافظ على تشغیل شبكتك بأقصى سرعة عن طریق اختیار أسرع 

مسار اتصال بالروتر.

وضع نقطة الوصول
أنشئ نقطة وصول Wi-Fi جدیدة لتحسین شبكتك السلكیة بإمكانیة 

.Wi-Fi

إعداد سھل في غضون دقائق
 / Tether تطبیق / WPS سھولة اإلعداد واإلدارة عبر زر
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أھم النقاط
قم بتمدید شبكة الواى فاىAX1800 إلى منزلك بالكامل

یعمل مع أي جھاز روتر للتخلص من مناطق انقطاع شبكة الواي فاي وتغطیة منزلك بشبكة واي فاي 
.OneMesh مستقرة وسریعة وسلسة عبر خاصیة

RE600X

INTERNET

4k

تغطیة واي فاي

كابل إیثرنت

التغطیھ الموسعة

تغطیة الروتر الحالي

االنترنت
الروتر
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یقوم بإنشاء شبكة متشابكة
من خالل االتصال بجھاز روتر OneMesh لتغطیة شاملة للمنزل بالكامل.

OneMesh TM 

قاتل المنطقة المیتة بشبكة الواى فاى
تخلص من مناطق اإلشارة الضعیفة مع تغطیة الواى فاى للمنزل بأكملھ.

التجوال الذكي
استمتع بالبث غیر المنقطع والتصفح وغیر ذلك الكثیر - حتى عند 

التنقل في أرجاء منزلك.

اسم شبكة واى فاى واحد
ابق على اتصال بنفس اسم الشبكة في كل غرفة.

سھولة اإلعداد واإلدارة الموحدة
اضغط على زر WPS إلعداد شبكة المیش یمكنك إدارتھا من 

تطبیق Tether أو واجھة مستخدم الویب.

تحقق من مزید من المعلومات حول تقنیة OneMesh والقائمة الكاملة لـموسعات 
https://www.tp-link.com/onemesh :على OneMesh مدي و روترات

(WPS) اتصال آمن بلمسة واحدة
قم على الفور بتوصیل الموسع بجھاز الروتر بدون 

اعداد.

مؤشر إشارة ذكي
افحص االشارة للعثور على أفضل مكان لتوسیع شبكة 

الواي فاي.
إشارة قویة

اشارة ضعیفة

منفذ جیجابت إیثرنت
قم بالتوصیل لمنح الوصول إلى شبكة الجھاز السلكي ، 
وھو مثالي بشكل خاص لألجھزة التي تستھلك عرض 

النطاق الترددي العالي.

أھم النقاط

حاسوب جھاز ألعاب تلفاز ذكي
* المزید من األجھزة ستتوافق قریبًا



السرعة
▪ سرعة السلكیة مطلقة - سرعات السلكیة مجمعة تصل إلى

574 میجابت في الثانیة (علي تردد 2.4 جیجاھرتز) و 1201 میجابت في 
الثانیة (علي تردد 5 جیجاھرتز)

▪ دعم واى فاى 6 - اشحن أجھزتك بسرعات السلكیة تصل إلى 1.8 جیجابت 
في الثانیة

▪ اختیار المس ار التكیفي - حافظ على تشغیل شبكتك بأقصى سرعة عن طریق 
اختیار ملف

أسرع مسار اتصال بالروتر.
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سھولة االستعمال
▪ واجھة مستخدم ویب حدسیة - تضمن التثبیت السریع والبسیط دون متاعب

WPS تشفیر سریع - تشفیر أمان السلكي بلمسة واحدة باستخدام زر ▪

▪ إدارة خالیة من المتاعب باستخدام تطبیق Tether - أصبحت إدارة الشبكة 
سھلة باستخدام تطبیق TP-Link Tether ، المتوفر على أي جھاز یعمل بنظام 

iOS أو Android

▪ الترقیة عبر اإلنترنت - تبقیك على اطالع بأحدث البرامج الثابتة وتسمح 
بالتحدیث عبر اإلنترنت على واجھة مستخدم الویب

الخصائص

المصداقیة
▪ النطاق المزدوج المتزامن - تسمح نطاقات الواى فاى المنفصلة لمزید من 

األجھزة باالتصال بشبكتك دون انخفاض في األداء

▪ اتصال موثوق بھ - ھوائیات داخلیة لتغطیة مثالیة لشبكة الواى فاى واتصاالت 
السلكیة موثوقة

▪ وقت استجابة منخفض للغایة - استفد من وقت االستجابة المنخفض للغایة 
لالستمتاع بتجربة أكثر سالسة عبر اإلنترنت



    
5 GHz:
11ax HE80 MCS0: -87dBm, 11ax HE80 MCS11: -56dBm
11ax HE40 MCS0: -90dBm, 11ax HE40 MCS11: -60dBm
11ax HE20 MCS0: -93dBm, 11ax HE20 MCS11: -64dBm
11a 6Mbps: -93dBm, 11a 54Mbps: -75dBm
11ac HT20 MCS0: -93dBm, 11ac HT20 MCS8: -70dBm
11ac HT40 MCS0: -90dBm, 11ac HT40 MCS9: -66dBm
11ac HT80 MCS0: -87dBm, 11ac HT80 MCS9: -62dBm
2.4 GHz:
11ax HE40 MCS0: -92dBm, 11ax HE40 MCS11: -62dBm
11ax HE20 MCS0: -94dBm, 11ax HE20 MCS11: -64dBm
11g 54Mbps: -77dBm, 11n HT20 MCS7: -75dBm
11n HT40 MCS7: -72dBm

†

‡

§Uninterrupted Roaming is designed for devices that support the ٨٠٢٫١١k/v standard.
Up to ٤x Capacity refers to ٤x increase in median throughput under dense environment compared to ١١ac wave ٢ range extender.

*Saving clients' battery power requires clients to also support the ٨٠٢٫١١ax Wi-Fi standard. Actual power reduction may vary as  a result of network conditions, client limitations, and environmental factors.
©٢٠٢١ TP-Link www.tp-link.com
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المواصفات
السلكى

IEEE 802.11a/n/ac/ax 5 GHz, IEEE :المعاییر الالسلكیة ▪
802.11b/g/n/ax 2.4 GHz

▪ التردد: 2.4 جیجا ھرتز و 5 جیجا ھرتز

▪ معدل اإلشارة: 574 میجابت في الثانیة بسرعة 2.4 جیجاھرتز ، 1201 میجابت في الثانیة 
بسرعة 5 جیجاھرتز

CE: 2.4 GHz ≤16dBm, 5 GHz ≤21dBm :قوه االرسال ▪
▪ حساسیة االستقبال:

▪ الوظیفة الالسلكیة: تمكین / تعطیل الرادیو الالسلكي ،
االحصائیات الالسلكیة

WEP, WPA, WPA2, WPA3 :األمن الالسلكي ▪

أخرى
▪ شھادة

CE, RoHS

▪ متطلبات النظام
Microsoft Windows 98SE, NT, 2000, XP, Vista™ or

Windows 7, 8, 8.1, 10, MAC OS, NetWare, UNIX or Linux
Internet Explorer 11, Firefox 12.0, Chrome 20.0, Safari

or other Java-enabled browser ,4.0

▪ محتویات العلبة
RE600X موسع نطاق الواي فاي

دلیل التثبیت السریع

الھاردویر
▪ الزر: زر WPS ، زر إعادة الضبط

▪ المنفذ: 1 منفذ جیجابت إیثرنت

▪ استھالك الطاقة: 10.8 واط

▪ األبعاد (عرض × عمق × ارتفاع): 3.1 × 1.4 × 5.9 بوصة (78 × 36 × 149 ملم)

زر إعادة الضبط
WPS زر

منفذ إیثرنت

منفذ الشحن

LEDs

لمزید من المعلومات، یرجى زیارة الموقع
https://www.tp-link.com/home-networking/range-extender/RE600X/

أو امسح رمز االستجابة السریعة الموجود على الیسار


