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††Zdolność obsługi 100 urządzeń w sieci poparta jest testami przeprowadzonymi na urządzeniach różnego typu. Podane prędkości sieci bezprzewodowych to wartości maksymalne, zgodne ze specy�kacją standardu IEEEZdolność obsługi 100 urządzeń w sieci poparta jest testami przeprowadzonymi na urządzeniach różnego typu. Podane prędkości sieci bezprzewodowych to wartości maksymalne, zgodne ze specy�kacją standardu IEEE
802.11. Zakres i zasięg sieci oraz maksymalna liczba podłączonych urządzeń określono na podstawie wyników testów przeprowadzonych w normalnych warunkach użytkowania. Rzeczywista szybkość transferu danych,802.11. Zakres i zasięg sieci oraz maksymalna liczba podłączonych urządzeń określono na podstawie wyników testów przeprowadzonych w normalnych warunkach użytkowania. Rzeczywista szybkość transferu danych,
zasięg sieci i liczba urządzeń do podłączenia mogą różnić się w zależności od 1) czynników środowiskowych, takich jak zastosowane materiały budowlane, obecność określonych przedmiotów lub przeszkód, 2) warunkówzasięg sieci i liczba urządzeń do podłączenia mogą różnić się w zależności od 1) czynników środowiskowych, takich jak zastosowane materiały budowlane, obecność określonych przedmiotów lub przeszkód, 2) warunków
sieciowych, takich jak miejscowe zakłócenia, natężenie ruchu, umiejscowienie urządzenia, wielkość sieci, obecność innych sieci bezprzewodowych oraz 3) ograniczeń ze strony klienta, takich jak wydajność znamionowa,sieciowych, takich jak miejscowe zakłócenia, natężenie ruchu, umiejscowienie urządzenia, wielkość sieci, obecność innych sieci bezprzewodowych oraz 3) ograniczeń ze strony klienta, takich jak wydajność znamionowa,
aktualna lokalizacja, jakość połączeń i konstrukcji oraz stan klienta.aktualna lokalizacja, jakość połączeń i konstrukcji oraz stan klienta.
‡‡Konieczna jest obsługa standardów 802.11k/v/r. Klienci mogą wymagać dodatkowej kon�guracji. Wydajność pracy może się różnić w zależności od urządzenia.Konieczna jest obsługa standardów 802.11k/v/r. Klienci mogą wymagać dodatkowej kon�guracji. Wydajność pracy może się różnić w zależności od urządzenia.
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URZĄDZENIA BEZPRZEWODOWEURZĄDZENIA BEZPRZEWODOWE

StandardyStandardy
Wi-Fi 5Wi-Fi 5
IEEE 802.11ac/n/a 5 GHzIEEE 802.11ac/n/a 5 GHz
IEEE 802.11n/b/g 2,4 GHzIEEE 802.11n/b/g 2,4 GHz

Prędkości sieci WiFiPrędkości sieci WiFi
AC1200AC1200
5 GHz: 867 Mb/s (802.11ac)5 GHz: 867 Mb/s (802.11ac)
2,4 GHz: 300 Mb/s (802.11n)2,4 GHz: 300 Mb/s (802.11n)

Zasięg sieci WiFiZasięg sieci WiFi

Domy 3-5 pokojowe (zestaw 3 urządzeń)Domy 3-5 pokojowe (zestaw 3 urządzeń)
Technologia TP-Link MeshTechnologia TP-Link Mesh
Jednostki Deco współpracują ze sobą, tworząc płynną sieć na powierzchni całego domuJednostki Deco współpracują ze sobą, tworząc płynną sieć na powierzchni całego domu

2 anteny (wewnętrzne)2 anteny (wewnętrzne)
Anteny zapewniają wystarczającą moc, by wzmocnić sygnał sieci i pokryć zasięgiem dużąAnteny zapewniają wystarczającą moc, by wzmocnić sygnał sieci i pokryć zasięgiem dużą
powierzchniępowierzchnię

BeamformingBeamforming
Ukierunkowanie sygnału sieci na klienta umożliwia zwiększenie zasięgu Wi-FiUkierunkowanie sygnału sieci na klienta umożliwia zwiększenie zasięgu Wi-Fi

Wydajność sieci WiFiWydajność sieci WiFi

ŚredniaŚrednia
Dwa pasmaDwa pasma
Rozdziela urządzenia pomiędzy dostępne pasma, aby zapewnić ich optymalne działanieRozdziela urządzenia pomiędzy dostępne pasma, aby zapewnić ich optymalne działanie

MU-MIMOMU-MIMO
Pozwala na jednoczesną komunikację z kilkoma klientami obsługującymi MU-MIMOPozwala na jednoczesną komunikację z kilkoma klientami obsługującymi MU-MIMO

Tryby pracyTryby pracy
Tryb routeraTryb routera
Tryb punktu dostępowegoTryb punktu dostępowego

CECHY SPRZĘTOWECECHY SPRZĘTOWE

ProcesorProcesor Procesor QualcommProcesor Qualcomm

Porty EthernetPorty Ethernet

2 porty gigabitowe2 porty gigabitowe

*na każdą jednostkę Deco*na każdą jednostkę Deco
Obsługa WAN/LAN auto-sensingObsługa WAN/LAN auto-sensing

PrzyciskiPrzyciski ResetReset

MocMoc 12 V ⎓ 1,5 A12 V ⎓ 1,5 A

BEZPIECZEŃSTWO TRANSMISJIBEZPIECZEŃSTWO TRANSMISJI

Szyfrowanie sieci WiFiSzyfrowanie sieci WiFi
WPAWPA
WPA2WPA2

Ochrona sieciOchrona sieci
Zapora sieciowa SPIZapora sieciowa SPI
Kontrola dostępuKontrola dostępu

Funkcja Guest NetworkFunkcja Guest Network
Sieć dla gości 5 GHzSieć dla gości 5 GHz
Sieć dla gości 2,4 GHzSieć dla gości 2,4 GHz

OPROGRAMOWANIEOPROGRAMOWANIE

ProtokołyProtokoły
IPv4IPv4
IPv6IPv6

Kontrola rodzicielskaKontrola rodzicielska
Filtrowanie adresów witrynFiltrowanie adresów witryn
Limity dostępuLimity dostępu

Typy sieci WANTypy sieci WAN

Dynamiczne przydzielanie adresów IPDynamiczne przydzielanie adresów IP
Statyczne przydzielanie adresów IPStatyczne przydzielanie adresów IP
PPPoEPPPoE
PPTPPPTP
L2TPL2TP

Quality of ServiceQuality of Service Priorytety QoS dla urządzeńPriorytety QoS dla urządzeń

Usługa CloudUsługa Cloud
Automatyczne aktualizacje oprogramowania OTAAutomatyczne aktualizacje oprogramowania OTA
TP-Link IDTP-Link ID
DDNSDDNS

Przekierowywanie NATPrzekierowywanie NAT

Port ForwardingPort Forwarding
Port TriggeringPort Triggering
DMZDMZ
UPnPUPnP

IPTVIPTV

IGMP ProxyIGMP Proxy
IGMP SnoopingIGMP Snooping
BridgeBridge
VLAN tagowanyVLAN tagowany

DHCPDHCP
Rezerwacja adresówRezerwacja adresów
Lista klientów DHCPLista klientów DHCP
SerwerSerwer

DDNSDDNS TP-LinkTP-Link

ZarządzanieZarządzanie Aplikacja DecoAplikacja Deco

WYGLĄD I ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIAWYGLĄD I ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA

Wymiary (S×G×W)Wymiary (S×G×W) 90,7 × 90,7 × 190 mm (3,6 × 3,6 × 7,5 cala)90,7 × 90,7 × 190 mm (3,6 × 3,6 × 7,5 cala)

Zawartość opakowaniaZawartość opakowania

Deco M4 (1 urządzenie)Deco M4 (1 urządzenie)
1 jednostka Deco M41 jednostka Deco M4
1 kabel Ethernet RJ451 kabel Ethernet RJ45
1 zasilacz1 zasilacz
Instrukcja szybkiej instalacjiInstrukcja szybkiej instalacji

INNEINNE

Wymagania systemoweWymagania systemowe
Android w wersji 4.4 lub nowszejAndroid w wersji 4.4 lub nowszej
iOS w wersji 9.0 lub nowszejiOS w wersji 9.0 lub nowszej

Certy�katyCerty�katy CE, FCC, IC, NCC, BSMI, IDA, RCM, JPA, JRF, VCCI, KC, RoHSCE, FCC, IC, NCC, BSMI, IDA, RCM, JPA, JRF, VCCI, KC, RoHS

Środowisko pracyŚrodowisko pracy

Dopuszczalna temperatura pracy: 0℃~40℃ (32℉ ~104℉)Dopuszczalna temperatura pracy: 0℃~40℃ (32℉ ~104℉)
Dopuszczalna temperatura przechowywania: -40℃~70℃ (-40℉ ~158℉)Dopuszczalna temperatura przechowywania: -40℃~70℃ (-40℉ ~158℉)
Dopuszczalna wilgotność powietrza: 10%~90%, bez kondensacjiDopuszczalna wilgotność powietrza: 10%~90%, bez kondensacji
Dopuszczalna wilgotność przechowywania: 5%~90%, bez kondensacjiDopuszczalna wilgotność przechowywania: 5%~90%, bez kondensacji

DANE UZYSKANE PODCZAS TESTÓWDANE UZYSKANE PODCZAS TESTÓW

Moc transmisji WiFiMoc transmisji WiFi

CE:CE:
<20 dBm (2,4 GHz)<20 dBm (2,4 GHz)
<23 dBm (5 GHz)<23 dBm (5 GHz)
FCC:FCC:
<30 dBm<30 dBm

Aby uzyskać dodatkowe informacje dotyczące poszczególnych wersji produktu, przejdź do strony Wsparcie.Aby uzyskać dodatkowe informacje dotyczące poszczególnych wersji produktu, przejdź do strony Wsparcie.

NewsletterNewsletter

Zapisz sięZapisz się

Znajdź nasZnajdź nas

O nasO nas Informacje prasoweInformacje prasowe

DecoDeco  Deco M4Deco M4
      

PrzeglądPrzegląd Aplikacja DecoAplikacja Deco Specy�kacjaSpecy�kacja WsparcieWsparcie

  DLA DOMUDLA DOMU  SMART HOMESMART HOME  DLA BIZNESUDLA BIZNESU  SERVICE PROVIDERSERVICE PROVIDER  
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