
Router RT-AX86S AX5700 1WAN 4LAN 2USB
Indeks: 131831 Producent: ASUS Kod producenta: RT-AX86S

Cena: 923.27 zł

Opis

Router RT-AX86S AX5700 1WAN 4LAN 2USB
Producent: Asus

Właściwości
Model RT-AX86S AX5700
Opis Dwuzakresowy router gamingowy AX5700 pracujący,PS5 compatible, tryb rozgrywki mobilnej, darmowy
pakiet ochrony internetowej na całe życie, obsługa systemu Wi-Fi typu mesh, złącze 2,5G*, specjalne gniazdo
gamingowe, technologia Adaptacyjny QoS oraz funkcja przekazywania portów Nowa generacja Wi-Fi 6 ciesz
się ultraszybkimi transferami z prędkościami dochodzącymi do 5700 Mb/s przy zastosowaniu najnowszego
standardu Wi-Fi 6 (802.11ax) i kanałów 160 MHz Tryb rozgrywki mobilnej zminimalizuj opóźnienia i latencję w
rozgrywce mobilnej za jednym stuknięciem opcji w aplikacji ASUS Router. Rzeczywista prędkość 2 Gb/s w
połączeniu przewodowym i bezprzewodowym łącznie 2 Gb/s w połączeniach WAN, przewodowe gniazdo 2,5
Gb/s* oraz standard Wi-Fi 6 Obsługa technologii ASUS AiMesh stwórz elastyczną, płynnie pracującą sieć dla
całego domu przy zastosowaniu routerów kompatybilnych z AiMesh. Pakiet bezpieczeństwa klasy komercyjnej
dla Twojej sieci domowej darmowe na całe życie oprogramowanie ASUS AiProtection Pro, napędzane przez
Trend Micro, z WPA3 oraz zaawansowaną kontrolą rodzicielską do ochrony Twojego domu Z dwuzakresowym
routerem ASUS RT-AX86U Series pracującym w standardzie Wi-Fi 6 będziesz cieszyć się szybszymi i bardziej
płynnymi połączeniami gamingowymi niż kiedykolwiek wcześniej. Zapewnia on ultraszybką łączność
bezprzewodową z prędkościami sięgającymi 5700 Mb/s, a ponadto jest po brzegi napakowany
zaawansowanymi technologiami. Oferuje m.in. tryb rozgrywki mobilnej, który gwarantuje doskonałe wrażenia
podczas mobilnego gamingu przy niskiej latencji i bez opóźnień. Osiem portów Router ASUS RT-AX86U
posiada aż osiem zewnętrznych portów: dwa porty USB 3.0, jeden port 2.5G BaseT dla WAN/LAN, jeden port
WAN i cztery porty LAN. Umożliwiają one podłączenie do routera wielu urządzeń jednocześnie. Ciesz się
szybkością Internetu na takich sprzętach jak drukarka, skaner, laptop lub nawet konsola do gier! Router został
wykonany z wysoką dbałością o funkcjonalność, dzięki czemu jest w stanie w tym samym czasie obsłużyć
nawet kilka akcesoriów, dając im dostęp do szybkiego Internetu. Poznaj możliwości routera ASUS RT-AX86U
już dziś! Ultrawydajny standard Wi-Fi 6 RT-AX86U Series zapewnia Ci wszystkie korzyści standardu Wi-Fi 6
(802.11ax) i doskonale współpracuje ze wszystkimi Twoimi urządzeniami Wi-Fi! Rozgrywka bez ograniczeń
Nadanie priorytetu za pośrednictwem złącza gamingowego Nadanie priorytetu za pomocą funkcji
przyspieszenie urządzenia Wyeliminowanie przeciążeń w sieci Wi-Fi Dedykowane gniazdo gamingowe w
routerze RT-AX86U Series automatycznie nadaje priorytetu wszelkim urządzeniom przewodowym
podłączonym do niego. Nie jest konieczna skomplikowana konfiguracja, po prostu podłącz swój komputer
gamingowy lub konsolę do specjalnego gniazda LAN, aby zapewnić sobie szybkie i stabilne połączenie, dzięki
któremu zawsze wyprzedzisz rywali. GeForce NOW to usługa gamingowa firmy NVIDIA oparta na chmurze,
która zapewnia napędzaną technologiami GeForce rozgrywkę w czasie rzeczywistym prosto z chmury do
wszystkich Twoich urządzeń. Z GeForce NOW możesz połączyć się ze swoimi kontami w sklepach oferujących
gry i strumieniować swoją bibliotekę gier, czy też grać w ulubione gry typu free-to-play dostępne w tej usłudze.
Routery polecane przez GeForce NOW zapewniają, że nawet 90% z łącznej przepustowości Wi-Fi jest
zarezerwowane do rozgrywki. Przechodzą one surowe testy w celu zagwarantowania najlepszych możliwych



wrażeń i najniższej latencji podczas rozgrywki w chmurze. Szybki jak błyskawica Router RT-AX86U Series
został zaprojektowany z myślą o wyeliminowaniu wszelkich barier, które mogą spowolnić Twoją rozgrywkę.
Obsługuje on połączenia internetowe z maks. szybkością 2 Gb/s, dzięki czemu możesz wyzwolić pełen
potencjał superszybkiej sieci zarówno przy łączności przewodowej, jak i bezprzewodowych połączeniach Wi-
Fi. Eliminuje zatory w sieci Technologia Adaptacyjny QoS (jakość usługi) umożliwia Ci zachowanie płynności
sieci poprzez nadanie priorytetów w ruchu sieciowym. Możesz nadać priorytetu określonym zastosowaniom,
takim jak strumieniowanie wideo lub surfowanie w Internecie, a także grom. Idealnie sprawdzi się to do
dostarczania sygnału Wi-Fi o niskiej latencji w każdym miejscu w Twoim domu. Rozgrywka w całym domu Czy
Twój router charakteryzuje się martwymi punktami w pokryciu sygnałem Wi-Fi? RT-AX86U Series obsługuje
ASUS AiMesh, czyli wyjątkową technologię typu mesh, która pozwala stworzyć sieć dla całego domu przy
zastosowaniu kilku routerów ASUS. Dzięki łatwym możliwościom sterowania i płynnemu roamingowi nawet
laicy mogą zainstalować tę sieć przy wykorzystaniu dowolnych posiadanych routerów kompatybilnych z
AiMesh. Pożegnaj się z martwymi punktami w sieci Wi-Fi! Zabezpieczenia klasy komercyjnej dla Twojego
domu Bezpieczeństwo sieci domowej ma kluczowe znaczenie, jeśli korzystasz z kilku urządzeń podłączonych
do sieci, a szczególnie, jeśli wśród nich są urządzenia bez możliwości zainstalowania ochrony antywirusowej,
takie jak np. sprzęt typu IoT. RT-AX86U Series oferuje darmowy na całe życie pakiet zabezpieczeń AiProtection
Pro, w tym najnowszy protokół bezpieczeństwa WPA3 oraz funkcje kontroli rodzicielskiej. Z routerem RT-
AX86U każde urządzenie jest chronione, a ponadto możesz kontrolować wszystkie wydarzenia w swojej sieci
za pośrednictwem praktycznej aplikacji na urządzenia mobilne.
Typ routera xDSL
Architektura sieci (switche) GigabitEthernet
Porty we/wy (sieciówka drobna) 2 x 10/100/1000 Mbit/s
Porty we/wy (sieciówka drobna) 4 x 10/100/1000 Mbit/s LAN / DMZ
Porty we/wy (sieciówka drobna) 1 x 10/100/1000Base-T RJ-45 port (WAN)
Porty we/wy (sieciówka drobna) 1 x 10/100/1000/2500 RJ-45 port (WAN)
Porty we/wy (sieciówka drobna) 2 x USB 3.0 Type A
Standardy sieciowe 802.11a
Standardy sieciowe 802.11g
Standardy sieciowe 802.11n
Standardy sieciowe 802.11ac
Standardy sieciowe 802.11ax
Standardy sieciowe IPv4
Standardy sieciowe IPv6
Standardy sieciowe 802.11b
Pasma (sieci drobne) 5 GHz
Pasma (sieci drobne) 2,4 GHz
Liczba anten (sieci drobne) 4
Antena (sieci drobne) Wewnętrzna
Antena (sieci drobne) Zewnętrzna odłączana
Bezpieczeństwo AiProtection Pro Protokół bezpieczeństwa WPA3 Zaawansowana kontrola rodzicielska Łatwe
zarządzanie za pośrednictwem aplikacji mobilnej Analiza ruchu sieciowego Graficzne monitorowanie ruchu
sieciowego w czasie rzeczywistym. Diagnostyka funkcjonowania sieci Najłatwiejsza metoda udostępniania
Twojego połączenia WiFi bezpiecznie i bez użycia trudnych haseł.
Zarządzanie, monitorowanie, konfiguracja DDNS, DHCP, DNS Proxy, IGMP v1/v2/v3, Klient NTP, Przeglądarka
WWW
Funkcje specjalne
Zasilanie
Oprogramowanie Pakiet bezpieczeństwa klasy komercyjnej dla Twojej sieci domowej darmowe na całe życie
oprogramowanie ASUS AiProtection Pro, napędzane przez Trend Micro, z WPA3 oraz zaawansowaną kontrolą
rodzicielską do ochrony Twojego domu
Obsługiwane systemy operacyjne iOS
Obsługiwane systemy operacyjne Android
Wymagania sprzętowe
Akcesoria w zestawie Router, Przewód RJ-45, Zasilacz, Dokumentacja, Instrukcja obsługi, Karta gwarancyjna



Producent Asus

EAN 4711081304302

Kod producenta 90IG05F0-MO3A00

Model RT-AX86S

Standard pracy
bezprzewodowej

802.11a, 802.11ac (Wi-Fi 5), 802.11ax (Wi-Fi 6), 802.11b, 802.11g, 802.11n (Wi-Fi 4)

Liczba portów LAN
(RJ-45)

4

Szerokość produktu 242

Głębokość produktu 100

Waga produktu z
opakowaniem
jednostkowym

1.7

Stan Nowy

Tryb pracy Router

Wbudowany modem brak modemu

Standard pracy portów
LAN

10/100/1000 Mbps

Kolor (wyliczeniowy) Czarny
Waga 0.814
Wymiary Głębokość 100 x Szerokość 242 x Wysokość 325 mm
Pozostałe parametry

Parametry

Zdjęcia




	Router RT-AX86S AX5700 1WAN 4LAN 2USB
	Opis

	Router RT-AX86S AX5700 1WAN 4LAN 2USB
	Producent: Asus
	Właściwości
	Parametry
	Zdjęcia


