
cAP XL ac
Bộ định tuyến gắn trần nhà

Dòng sản phẩm cAP bán chạy nhất đã trở lại – Hoàn hảo và
mạnh mẽ hơn bao giờ hết.

So với các mẫu cAP trước đây, ăng ten được cải tiến có độ 
lợi cao giúp tăng diện tích phủ sóng lên đến 100%!

Băng tần 
kép

Gigabit
Ethernet

Ăng-ten cải 
tiến có độ lợi 

cao

PoE-in,
PoE-out

Nhỏ gọn,
dễ dàng lắp đặt

ở mọi vị trí
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Thiết kế mới có ăng-ten có độ lợi cao lớn hơn, độ nhạy cao hơn và bộ thu tín hiệu tích hợp.
Những cải tiến này cho phép tăng diện tích được bao phủ sóng lên đến 100%, so với các mẫu
cAP trước đây!

Bạn cần tìm một bộ định tuyến với thiết kế đẹp mắt? Hoặc bạn
muốn đặt tại nơi đông đúc và không muốn ai đó chạm vào thiết
bị? Dù bằng cách nào - trần nhà là câu trả lời! “XL” trong tên đề
cập đến ăng-ten bên trong - Mẫu cAP mới này là một thiết bị khá
nhỏ  gọn,  thu hút  ít  sự  chú ý hơn cả một cảm biến khói.  Khách
hàng, khách mời  hoặc đồng nghiệp của bạn thậm chí sẽ không
nhận  thấy  điều  đó.  Nhưng  họ  chắc  chắn  sẽ  nhận  thấy  kết  nối
không dây cực nhanh trên toàn bộ khu vực.

Bộ  định  tuyến  không  dây  băng  tần  kép cAP XL ac  2,4  và  5  GHz radio  cung  cấp  vùng  phủ
sóng mạnh  mẽ  ở  360  độ  xung  quanh  thiết  bị, vì  vậy  bạn  không  phải  lo  lắng  về  vị  trí  của
thiết  bị. Đặt nó  trên  trần nhà  giúp  loại  bỏ  nhiều vấn đề  về  hấp thụ  tín  hiệu, chẳng hạn như
tín hiệu bị chặn bởi các TV lớn, các bức tường, tủ kim loại trong không gian mở, v.v.

Mặc dù thiết  bị  hỗ  trợ  chế  độ  repeater, 2  cổng Gigabit  Ethernet  cho bạn khả  năng mở  rộng
mạng bằng  cáp,  ngay  cả  khi  nguồn  PoE được  yêu  cầu:  cAP XL  ac  hỗ  trợ  802.3af  / at  PoE
input  trên cổng đầu tiên và  đầu ra PoE thụ  động (lên đến 57V) trên cổng thứ hai.

Mẹo cAP nhanh: nút chế độ có thể tùy chỉnh ở giữa sẽ bật tất cả đèn 
và âm thanh, nhưng có thể được thiết lập lại để khởi chạy bất kỳ tập 
lệnh RouterOS nào
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RBcAPGi-5acD2nD-XL 

Quad core IPQ-4018 710 MHz

128 MB

DDR3L

16 MB, Flash

2

2.4 GHz 5 GHz

802.11b/g/n 802.11a/n/ac

6 dBi 5,5 dBi

2

RouterOS (License level 4)

IPQ-4018

191 x 42 mm

802.3af/at

Injector

1

Ether2

18-57 V

24 V

1.2 A

11 W

24 W

Powering

CE, FCC, IC 

Thông số kỹ thuật

Mã sản phẩm

CPU

Loại RAM

Dung Lượng  RAM

Lưu trữ

Số cổng Ethernet 1G

Hệ điều hành

Kích thước

Nhiệt độ hoạt động

Mã Chip

Giấy chứng nhận & cấp phép

Chứng nhận

Mức tiêu thụ điện lớn nhất

Mức tiêu thụ điện lớn nhất (chưa kết nối)

Điện áp của cục nguồn

Điện áp đầu vào

Cổng PoE-out

Cường độ của cục nguồn

Số cổng DC

PoE thụ động lên đến 57V

Smart PoE

PoE-out

PoE-in

Băng tần

Độ lợi của ăng-ten

Số chains

Protocol hỗ trợ

-40°C đến +70°C tested
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Rate (2.4 GHz) Tx (dBm) Receive Sensitivity

1MBit/s 26 -100

11MBit/s 26 -94

6MBit/s 26 -96

54MBit/s 23 -78

MCS0 26 -96

MCS7 22 -73

Rate (5 GHz) Tx (dBm) Receive Sensitivity

6MBit/s 26 -96

54MBit/s 21 -80

MCS0 26 -96

MCS7 20 -75

MCS9 18 -70

Phụ kiện đi kèm

Cục nguồn 
24 V 1.2 A Giá gắn trần Bộ ốc  Gigabit 

PoE injector

Thông số đường truyền


