Linksys Business Dual-Band Cloud AC Wave 2 Wireless Access Point

Business AC2600 Dual-Band Cloud AC Wave 2 Access Point
(LAPAC2600C)

Các tính năng chính
• Chuẩn Wi-Fi 802.11ac thế hệ tiếp theo có
hỗ trợ băng tần kép (2,4 GHz + 5 GHz) và
tốc độ dữ liệu tối đa lên tới 2,55 Gbps*
• Hỗ trợ 4x4 với MU-MIMO
• Truy cập từ xa: Giám sát mạng của bạn
từ bất cứ đâu vào bất cứ lúc nào
• Hiển thị, thống kê hoạt động và trạng thái
của mạng theo thời gian thực
• Quản lý tập trung: Quản lý nhiều Hệ thống
từ một nền tảng tập trung
• Khả năng mở rộng mở rộng: Quy mô Hệ
thống mạng có thể lên tới hàng ngàn điểm
truy cập và thiết bị
• Triển khai nhanh: Triển khai và cấu hình
mạng một cách nhanh chóng và dễ dàng
• Cấu hình không cần mở hộp: Điểm truy cập
tự động kết nối khi được kích hoạt
• Tích hợp nguồn PoE+ qua Ethernet
(Power over Ethernet Plus)
• Tốc độ cổng Gigabit Ethernet
• Cổng xác thực giao diện khi đăng nhập
Captive Portal
• Bảo mật truy cập Wi-Fi (WPA/WPA2) và
mã hóa dữ liệu cấp độ Doanh nghiệp
• Bảo mật và phòng ngừa nâng cao (Ánh xạ
SSID sang VLAN, Kiểm soát truy cập theo
MAC, Phát hiện AP giả mạo)

Điểm truy cập không dây chuẩn AC Wave 2 của Linksys hỗ trợ
quản lý, lưu trữ trên nền tảng Điện toán Đám mây (Cloud), được
xây dựng nhằm mục đích cho các môi trường kinh doanh vừa
và nhỏ giúp giảm chi phí và tăng hiệu quả cho Doanh nghiệp.
Quản lý đám mây
Bảng điều khiển từ trình duyệt Web trực quan và dễ sử dụng cung cấp quyền truy cập từ
xa vào các điểm truy cập Linksys, khả năng hiển thị tập trung với giám sát thời gian thực
giúp quản lý nhiều mạng với đăng nhập một lần đơn giản.
Chuẩn kết nối Wi-Fi AC thế hệ tiếp theo (wave 2)
Cho phép nhiều khách hàng truyền dữ liệu đồng thời, cải thiện hiệu suất và năng suất
trong môi trường không dây mật độ cao. Tính năng phát băng tần kép (2.4 + 5GHz) cung
cấp tốc độ kết hợp lên tới 2,55Gbps* cho hiệu suất không dây nhanh hơn, mạnh hơn.
Triển khai linh hoạt
Cho phép triển khai cấu hình, lắp đặt các điểm truy cập Linksys mà không cần mở hộp
thiết bị, giúp tiết kiệm thời gian và không cần phải có mặt tại chỗ.
Quản lý tập trung
Trình quản lý đám mây là nền tảng quản lý tập trung, cho phép bạn quản lý nhiều mạng từ
một trang giao diện Web duy nhất.
Dễ sử dụng
Dễ dàng sử dụng giao diện điện toán đám mây dựa trên trình duyệt, có thể truy cập từ bất
kỳ vị trí nào thông qua internet và chỉ cần đăng nhập một lần duy nhất.
Cổng xác thực giao diện khi đăng nhập Captive Portal
Bảo mật và tùy chỉnh truy cập Wi-Fi cho mạng khách. Cổng xác thực cũng được sử dụng
tại nhiều điểm truy cập Wi-Fi để kiểm soát truy cập không dây trong khu vực.
Tích hợp nguồn qua Ethernet
Được tích hợp khả năng nhận nguồn qua dây mạng (802.3at PoE+) giúp giảm chi phí kéo
dây và linh động hơn cho việc lắp đặt.
Bảo mật nâng cao qua mạng không dây
Bảo vệ mạng không dây của bạn với các tính năng bảo mật cấp doanh nghiệp bao gồm
Bảo mật truy cập Wi-Fi (WPA / WPA2), Phát hiện AP Rogue giả mạo, Ánh xạ SSID sang
VLAN, Lập lịch không dây...
Hai cổng Gigabit Ethernet có thể cộng gộp băng thông
Luồng truyền không dây 4x4 11AC được hỗ trợ bởi hai cổng Gigabit Ethernet có khả năng
cộng gộp băng thông (Link Aggregation) cho công suất truyền dẫn kết hợp là 2 Gbps, cho
phép sử dụng tối đa hiệu suất wifi.

Thông số kỹ thuật phần cứng
Model

LAPAC2600C

Tiêu chuẩn
Tần số
MIMO
Anten
Công suất đầu ra RF
PoE
Gắn tường / trần
Cổng tốc độ Gigabit Ethernet
Cổng Ethernet
Khóa bảo vệ
Đèn LED
Bộ đổi nguồn AC (Adapter)
Nút đặt lại phần cứng (Reset)

IEEE 802.11a, 802.11b, 802.11g, 802.11n, and 802.11ac
2,4 GHz và 5 GHz (đồng thời)
4x4 có hỗ trợ MU-MIMO
4
PA công suất cao
802.3at
4
4
Cộng gộp băng thông (Link Aggregation)
Khe khóa Kensington
Một đèn LED trạng thái hệ thống
12V/2.5A
4
LAPAC2600C (Bắc Mỹ)
2.412 to 2.462 GHz: 11 kênh
5.180 to 5.240 GHz: 4 kênh
5.745 to 5.825 GHz: 5 kênh

Băng tần và kênh hoạt động

LAPAC2600C-EU (Châu Âu)
2.412 to 2.472 GHz: 13 kênh
5.180 to 5.240 GHz: 4 kênh
LAPAC2600C-AH (Châu Á)
2.412 to 2.472 GHz: 13 kênh
5.180 to 5.240 GHz: 4 kênh
5.745 to 5.825 GHz: 5 kênh

Anten tính bằng dBi

2.08dBi @2.4G, 2.39dBi @5G

Độ nhạy thu

2.4 GHz
802.11b @11Mbps: -89dBm, 802.11g @54Mbps: -75dBm, 802.11n 20MHz @MCS7: -72dBm, 802.11n 40MHz: @MCS7 -69dBm
5 GHz
802.11a @54Mbps: -75dBm, 802.11n 20MHz @MCS7: -71dBm, 802.11n 40MHz @MCS7: -68dBm, 802.11ac 20MHz @MCS9: -65dBm, 802.11ac
40MHz @MCS9: -62dBm, 802.11ac 80MHz @MCS9: -59dBm

Kích thước vật lý (L x W x H)

243.00 x 237.00 x 43.69 mm
(9.57 x 9.33 x 1.72 in)

trọng lượng
Tiêu thụ điện năng tối đa
Nhiệt độ hoạt động
Nhiệt độ bảo quản
Độ ẩm hoạt động
Độ ẩm lưu trữ
Chứng nhận quy chuẩn

848 g (1.87 lb)
25W
0° to 40°C (32° to 104°F)
-20° to 70°C (-4° to 158°F)
10% to 85% (Không ngưng tụ)
10% to 90% (Không ngưng tụ)
FCC Class B, CE Class B

Thời hạn bảo hành

3 năm, một đổi một (đổi mới) tại Việt Nam **

Thông số kỹ thuật phần mềm
Model

LAPAC2600C

Số lượng SSIDs
Hỗ trợ VLAN
Số lượng VLAN
Ánh xạ SSID sang VLAN
Quản lý tập trung
Lựa chọn kênh động
Cổng xác thực Captive Portal
WPA, WPA2
Kiểm soát truy cập dựa trên MAC
Phát hiện AP giả mạo
Cách ly kênh
Giới hạn tốc độ
Chỉ đạo băng tần (Band Steering)
Sử dụng băng thông
Beamforming
Hỗ trợ hình ảnh kép
Giao diện quản lý
Thông báo sự kiện
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4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
Cloud (Điện toán đám mây)
Syslog từ xa, Cảnh báo email

Chẩn đoán mạng

Ping

4
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* Thông số kỹ thuật có thể thay đổi mà không cần thông báo. Khách hàng mua một dịch vụ Internet băng thông rộng từ nhà cung cấp dịch vụ là cần thiết cho kết nối của sản phẩm này và các thiết bị kết
nối khác với Internet. Một số thiết bị đầu cuối có thể yêu cầu bộ thu không dây bổ sung hoặc cáp Ethernet để kết nối. Hiệu suất tối đa có được từ thông số kỹ thuật của chuẩn 802.11. Hiệu suất thực tế
có thể khác nhau, trong đó có công suất thấp hơn mạng không dây, tốc độ thông lượng dữ liệu, tốc độ, phạm vi và bảo hiểm. Hiệu suất phụ thuộc vào nhiều yếu tố, điều kiện, bao gồm cả vật liệu xây
dựng và cấu trúc nhà, lưu lượng mạng, việc kết hợp sử dụng với các sản phẩm không dây khác, các yếu tố can thiệp và điều kiện bất lợi khác. Để đạt được hiệu suất tốt nhất, sản phẩm này phải được
sử dụng với các thiết bị không dây AC2600 tương thích. Tốc độ truyền tiêu chuẩn 1750 Mbps (đối với đài phát thanh 5 GHz), 800 Mbps (đối với 2,4 GHz) là tốc độ dữ liệu vật lý. Thực tế thông lượng dữ
liệu sẽ thấp hơn và có thể phụ thuộc vào sự pha trộn của các sản phẩm không dây sử dụng và các yếu tố bên ngoài. Có thể yêu cầu một phần mềm / firmware cập nhật có sẵn để tải về tại linksys.com/
support.
** Bảo hành trọn đời có giới hạn áp dụng ở tất cả các quốc gia trừ:
Pháp, Đức và Tây Ban Nha - Bảo hành 5 năm
Úc và New Zealand - 2 năm
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