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TL-WA850RE

300Mbps Универсален N 
разширител безжична мрежа

Характеристики：
Значително увеличава съществуващото безжично 

покритие елиминирайки "мъртвите зони"

Описание:

TP-LINK TL-WA850RE, пригоден за монтаж на стена, е предназначен за удобно разширяване на обхвата и подобряване силата 
на сигнала на съществуваща безжична мрежа, за да се елиминират "мъртвите зони". Тъй като е изключително лесен за 
употреба, той е идеален за големи домове или офиси, за опитни или начинаещи потребители. Освен това, TL-WA850RE може 
да се използва като безжичен мрежови адаптер, за да помогне на жични устройства като смарт телевизори или игрови 
конзоли да получат достъп до безжичната мрежа.

Безжична N скорост до 300Mbps

Дизайн за монтиране на стена, включвате и ползвате, много удобно

Работи като безжичен мрежови адаптер, осигурявайки 
безжична свързаност на Вашите Ethernet устройства

Профил функцията помни преди това свързаните безжични мрежи

Поддържа домейн базиран вход (http://tplinkextender.net) за 
разширено управление

Лесно разширявате Вашата безжична мрежа натискайки бутона RE 
на разширителя
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Спецификации：

IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n 

1х 10/100Mbps Ethernet порт (RJ45) 

Range Extender бутон, Reset бутон 

2*вътрешни

около 3W

2.4~2.4835GHz

11n: до 300Mbps (динамичен) 

11g: до 54Mbps (динамичен) 

11b: до 11Mbps (динамичен) 

< 20 dBm 

270M: -68dBm@10% PER 

130M: -68dBm@10% PER 

108M: -68dBm@10% PER

54M: -68dBm@10% PER

11M: -85dBm@8% PER

6M: -88dBm@10% PER

1M: -90dBm@8% PER

Разширител на обхват

WMM (Wi-Fi мултимедия); Безжично филтриране на MAC адресите
 Безжична статистика;  Domain Login функция 

64/128/152-bit WEP WPA-PSK / WPA2-PSK

EIRP

Чувствителност при приемане

Безжичен режим

Безжични функции

Скорост на трансфер на данните

CE, RoHS

Microsoft® Windows® 10/8.1/8/7/Vista™/XP/2000/ 

NT/98SE, Mac® OS, NetWare®, UNIX® или Linux.

0℃~40℃ (32℉~104℉)

-40℃~70℃ (-40℉~158℉)

10%~90% без конденз

5%~90% без конденз

110.0 × 65.8 × 75.2мм

EU

Безжична сигурност 
Други 

Сертификати

Системни изисквания

Температура при работа

Температура на съхранение 

Влажност при работа 

Влажност при съхранение    

Размери ( Ш x Д x В ) 

Тип щепсел

Хардуер 

Безжични стандарти 

Интерфейс

Бутон

Антена

Консумация на енергия 

Безжична мрежа 

Честота
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Свързани продукти:
- 300Mbps Безжичен N USB ADSL2+ модем
  маршрутизатор TD-W8968
- 300Mbps Безжичен N PCI адаптер
  TL-WN851ND
- 300Mbps Безжичен USB адаптер
  TL-WN822N

Опаковка:
- 300Mbps Универсален N разширител безжична 
мрежа TL-WA850RE
- RJ-45 Ethernet кабел
- CD
- Кратко ръководство за инсталация

Диаграма:

Работи като разширител на безжична мрежа

Работи като безжичен адаптер 
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