
300 Mbs Wireless-N Guest WLAN Access Point - 2,4 GHz 802.11b/g/n WiFi AP

Productcode: R300WN22GAEU

Met het R300WN22GAEU wireless-N guest wifi-accesspoint kunt u meerdere tijdelijke 
wifi-gastaccounts maken, voor een veilige draadloze netwerktoegang met een druk op een knop.

Het toegangspunt voor gasten vergemakkelijkt de implantatie ervan voor zowel eindgebruikers als 
IT-professionals door de integratie van een LCD-scherm en een “Get Key”-knop direct op het 
apparaat. Bij het indrukken van de knop genereert en toont het apparaat een tijdelijke gebruikers-id 
en beveiligingscode, gebaseerd op uw configuratie-instellingen. Daarna kan de gebruiker met zijn 
apparaat eenvoudig verbinding maken met het draadloze netwerk voor gasten en heeft hij toegang tot 
het internet.

Het wifi-toegangspunt voor gasten kan gemakkelijk worden geconfigureerd voor het gebruik van 
aparte SSID's en netwerksegmenten voor gasten en medewerkers, waardoor u uw gasten snel een 
netwerkverbinding ter beschikking kunt stellen en toch de interne netwerksystemen en intranetsites 
kunt beveiligen.

Het draadloze toegangspunt ondersteunt draadloos-N transmissiesnelheden tot 300 Mbps op de 2,4 
GHz frequentie, is compatibel met 802.11b/g/n-standaards en biedt ondersteuning voor WPA- en 
WPA2-authenticatie, voor een veilige verbinding. Het toegangspunt biedt ook een gebruiksvriendelijke 
webinterface met configuratieopties zoals meerdere SSID's, aangepaste pagina's voor inloggen en 
gebruikersovereenkomst, bandbreedtebeheer en gebruiksrapportages.

Gedekt door een 2-jarige garantie en gratis levenslange technische ondersteuning van StarTech.com.

Certificaties, rapporten en compatibiliteit



    

Toepassingen

• Bied gasten een veilige wifi-toegang in een kantoorgebouw met minimaal IT-onderhoud

• Voeg een self-service draadloze hotspot toe in de horeca of in winkels, waardoor klanten verbinding 
kunnen maken met het internet

Eigenschappen

• Geïntegreerd LCD-scherm en “Get Key”-knop voor gastgebruikers

• Compatibel met IEEE 802.11b/g/n (draadloos-N), met snelheden tot 300 Mbps bij 2,4 GHz

• 5 RJ45-connectors aan de achterkant voor LAN-/WAN-aansluiting

• Ondersteunt meerdere SSID's

• Ondersteunt tegelijkertijd 20 gebruikers

• Ondersteunt WPA en WPA2 beveiliging met TKIP/AES versleuteling

• Aanpasbare inlogpagina, pagina met gebruikersovereenkomst en informatievenster

Hardware

Garantiebeleid 2 Years

Interface Draadloos

Antenneconfiguratie 2x2:2 (TxR:S)

Industriestandaarden IEEE 802.3, IEEE 802.3u

IEEE 802.11b/g/n

Chipsetcode Ralink - RT3052

Prestaties

Maximale 
overdrachtsnelheid

300 Mbps (draadloos-N)

10/100 Mbps (RJ45 Ethernet)



Max. afstand 30 m / 100 ft

Frequentiebereik 2.400 – 2.484

Beveiligingsmogelijkhe
den

WPA-encryptie

TKIP/AES

Ondersteunde 
protocollen

CSMA/CA

Connector(en)

Type connector(en) 1 - Draadloos N (IEEE 802.11n)

5 - RJ-45

Indicatoren

LED-indicatoren 1 - Power

1 - Systeemstatus

1 - WAN koppeling/activiteit

4 - LAN koppeling/activiteit

1 - WLAN koppeling/activiteit

Voeding

Voedingsbron Inclusief wisselstroomadapter

Ingangsspanning 100 - 240 AC

Ingangsstroom 0.4 A

Uitgangsspanning 12V DC

Uitgangsstroom 1.5 A

Polariteit pin midden Positief

Stekkertype M

Vermogensopname 18

Gebruiksomgeving

Bedrijfstemperatuur 0°C to 50°C (32°F to 122°F)



Opslagtemperatuur -10°C to 60°C (14°F to 140°F)

Vochtigheid 20% - 90% rel. luchtvochtigheid (niet-condenserend)

Fysieke 
eigenschappen

Kleur Zwart & Zilver

Type behuizing Kunststof

Lengte product 7.1 in [18.0 cm]

Breedte product 5.5 in [14.0 cm]

Hoogte product 1.4 in [3.6 cm]

Gewicht product 14.3 oz [405.0 g]

Verpakkingsinform
atie

Verpakkingsaantal 1

Package Length 11.7 in [29.8 cm]

Package Width 10.8 in [27.5 cm]

Package Height 3.7 in [95.0 mm]

Verzendgewicht 
(verpakt)

2.2 lb [1.0 kg]

Wat wordt er 
meegeleverd

Meegeleverd 1 - Wifi-toegangspunt voor gasten / accountgenerator

1 - Ethernet-kabel

2 - Schroeven voor wandmontage

1 - Voedingsadapter

1 - Verkorte handleiding

1 - Gebruiksaanwijzings-CD



* Uitvoering en specificaties van het product zijn zonder aankondiging vatbaar voor wijzigingen.


