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Home is where the SMART is

A DIR-890L AC3200 Ultra Wi-Fi Routerrel lehetősége nyílik arra, hogy a vezeték nélküli technológia jövőjét 
felhasználva már ma könnyedén csatlakoztathassa, ellenőrizhesse és nyomon követhesse a hálózatot. 
A továbbfejlesztett AC SmartBeam jelentősen javítja a vezeték nélküli teljesítményt, ugyanakkor a 
továbbfejlesztett szolgáltatási minőség (QoS) hatékonyan osztja meg a sávszélességet. A DIR-890L 
emellett az első nagyteljesítményű otthoni router, amely tartalmazza a SmartConnect™ technológiát, 
amely a Wireless AC technológiával ellátott eszközök turbó feltöltését biztosítja. mydlink™ képes és 
támogatja a mydlink SharePort™ alkalmazást a médiafájlok streamelése és megosztása érdekében. 
Emellett a DIR-890L stílusos, egyszerűen használható, és a jelenlegi és jövőbeli hálózati megbízhatóság 
érdekében IPv6 technológiára képes.

Wireless AC funkciók tömegével töltve
A D-Link D-Link DIR-890L AC3200 Ultra Wi-Fi Router villámgyors otthoni hálózatot hoz létre, amely az 
összes számítógépet és mobileszközt csatlakoztatja a szélessávú internethez. Az új SmartConnect 
technológia biztosítja, hogy a régebbi vezeték nélküli eszközök ne csökkentsék a DIR-890L általános 
teljesítményét, valamint lehetővé teszi, hogy a vezeték nélküli AC eszközök az elérhető leggyorsabb 
vezeték nélküli sebességet használhassák. A SmartConnect technológiát úgy alakították ki, hogy a DIR-
890L összes rádió interfészét egy wi-fi  hálózati név alá integrálja, amely egyszerű, könnyen használható 
vezeték nélküli kapcsolatot biztosít a felhasználónak, olyan sávszélességgel és megbízhatósággal, amit 
csak a D-Link termékek tudnak biztosítani.

A DIR-890L-ben szintén megtalálható továbbfejlesztett AC SmartBeam technológia a szélessávú vezeték 
nélküli csatlakoztathatóság jövőjét nyújtja, és nagyban megnöveli a hálózat sebességét és lefedettségét. 
Segítségével megszakítás nélkül játszhat online, nézhet HD videókat, indíthat internetes hívásokat és 
böngészhet a neten otthonának minden zugából. A nagy erősítésű külső antennák a lakás legtávolabbi 
pontjára is elküldik a jelet, így bárhol is tartózkodik, erős lesz a kapcsolat. A Gigabit Ethernet portok nagy 
sebességű vezetékes kapcsolatot kínálnak akár négy számítógépnek vagy egyéb eszköznek. 

Jellemzők
Csatlakoztathatóság

•	 Akár 3.2 Gbps kombinált háromsávos vezeték nélküli 
sebesség1

•	 A bővített SmartConnect tulajdonság megakadályozza, 
hogy a régebbi eszközök befolyásolják az optimális 
teljesítményt

•	 A  továbbfejlesztett Wireless AC beamforming 
funkciója drámaian megnöveli a vezeték nélküli jel 
erősségét és átviteli teljesítményét

•	 802.11 a/b/g/n/ac vezeték nélküli LAN a vezeték nélküli 
kompatibilitás teljes skálájáért

•	 Gigabit WAN és LAN portok a nagysebességű 
vezetékes csatlakozás érdekében

•	 Két USB port a tároló-meghajtók és nyomtatók 
megosztása érdekében

mydlink képes

•	 A hálózat távkezelése és távoli hozzáférése az 
interneten keresztül

•	 A mydlink Lite mobil alkalmazás segítségével távolról 
megnyithatja, kezelheti és megtekintheti a hálózatot

Továbbfejlesztett QoS

•	 A Band Steering funkció hatékonyan kiegyenlíti az 
adatterhelést a 2.4GHz és az 5GHz vezeték nélküli 
sávok között

•	 Az Airtime Fairness funkció optimálisan beállítja a 
vezeték nélküli kliensek adatsebességét a legjobb 
teljesítmény érdekében

Biztonság

•	 WPA & WPA2 vezeték nélküli kódolás védi a hálózatot a 
betolakodóktól

•	 A Wi-Fi Protected Setup (WPS) egy gombnyomásra 
biztonságosan hozzáadja az eszközöket a hálózathoz

Ultragyors csatlakoztathatóság

A ma elérhető leggyorsabb vezeték nélküli és 
vezetékes technológia akár 3200 Mbps sebességű 
vezeték nélküli és Gigabit Ethernet kombináció-
jával

Bővített lefedettség Advanced AC SmartBeam™ 
segítségével

A vezeték nélküli tartomány drámai javulása, így 
egyszerre több eszközön történő online játék, HD 
fi lmek megtekintése, fájlok átvitele és internetes 
böngészés közben minimalizálni lehet a késlelte-
tési időt

Tri-Band technológia SmartConnect-tel

Az optimalizált hálózati teljesítmény és megbízha-
tóság érdekében 3 kijelölt wi-fi  rádión osztja meg 
a forgalmat

Fő terméktulajdonságok

Bővített wi-�  lefedettség nagy lakóterekben 

Ez az innovatív technológia az Advanced AC SmartBeam antennákat 
használja, amelyek beazonosítják, hogy hol található a vezeték 
nélküli eszköz, és fókuszált jelet küldenek a tartomány növelése és az 
interferenciák csökkentése érdekében. 
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Megbízható és hatékony
A DIR-890L a legújabb vezeték nélküli AC technológiát használja, amely akár 3.2 Gbps1 
(1300AC + 1300AC + 600N) kombinált átviteli sebességet nyújt, így a 2.4 GHz és a két 5 
GHz vezeték nélküli sávot egyszerre használja, így egy időben háromsávos technológiát 
és hat külső antennát használ. Ennek segítségével böngészhet a neten, csetelhet és 
e-mailezhet a 2.4 GHz sávot használva az okostelefonon vagy a táblagépen, miközben 
digitális média streamelését végezheti, online játszhat vagy internetes telefonhívást 
bonyolíthat az 5GHz-es sávon a számítógéppel vagy az okostévével.

A továbbfejlesztett szolgáltatási minőség (QoS) prioritásba rendezi a legfontosabb 
adatokat, például a fi lmek streamelését és az online játékot, így kiküszöböli a videó 
puff erelését és minimalizálja a késleltetést. A SmartConnect tulajdonság hatékonyan 
egyensúlyozza az adatterhelést a három sáv között, miközben az Airtime Fairness 
funkció gondoskodik arról, hogy a vezeték nélküli kliensek az igényeiknek leginkább 
megfelelő sávszélességet kapják meg. 

Könnyű beállítás és használat
A DIR-890L pillanatok alatt üzembe helyezhető a felhasználóbarát, érintőképernyőre is 
alkalmas internetes böngésző beállítási varázslóval, illetve a QRS (Quick Router Setup) 
mobil alkalmazással az okostelefonon vagy táblagépen. A routert egyszerűen csak be 
kell dugni, vezeték nélkül csatlakozni kell hozzá, és követni pár egyszerű lépést - az 
otthoni hálózat így számítógép használata nélkül csatlakoztatható. Ezen kívül egyetlen 
gombnyomással biztonságos hálózatot is beállíthat a wi-fi  védett beállítás (WPS) 
segítségével. Ehhez egyszerűen csak nyomja meg a WPS gombot, így azonnal beállítja 
az új eszköz biztonságos csatlakozását. Ha rendelkezik más mydlink termékekkel is, 
kihasználhatja a mydlink Zero Confi guration™ előnyeit is. Csatlakoztassa a mydlink-kel 
rendelkező terméket a DIR-890L routerhez, ekkor a router külön konfi guráció nélkül 
automatikusan hozzákapcsolja azt az Ön mydlink felhasználói fi ókjához.

Hálózatfi gyelés mydlink segítségével
Az AC3200 Ultra Wi-Fi Router alkalmas a mydlink Cloud (felhő) használatára, így 
akárhol is van, erőfeszítés nélkül megnyithatja és ellenőrizheti a hálózatát. Megnézheti, 
ki csatlakozik a routerhez, módosíthatja a beállításokat, illetve kizárhat másokat a 
hálózati csatlakozás használatából - mindezt egy internetre kapcsolódó számítógépről, 
táblagépről vagy okostelefonról. A szülők jártukban-keltükben is nyomon követhetik, 
hogy a gyerekek milyen oldalalkat látogatnak, tájékozódhatnak és ellenőrizhetnek.

Fájlmegosztás egy mozdulattal
A mydlink SharePort alkalmazás segítségével csatlakoztathat egy USB tárolóeszközt 
a DIR-890L routerhez, így mobil eszközeivel azonnal megoszthat dokumentumokat, 
fi lmeket, fénykepeket és zenéket. Így például zenei könyvtárát felmásolhatja 
egy USB meghajtóra, majd otthon megoszthatja mindenkivel, vagy a fényképeit 
okostelefonon, táblagépen és számítógépen keresztül is megoszthatja. Megszakítás 
nélkül streamelhet médiafájlokat több eszközre, illetve lementheti azokat saját 
eszközére, ha offl  ine szeretné megnézni. A felhasználóbarát interfész segítségével 
bárki biztonságosan csatlakozhat a saját tárolóeszközön tárolt számos szórakozási 
lehetőséghez.

Az iOS, Android vagy Windows Phone eszközökön 
elérhető ingyenes mydlink Lite alkalmazással 
bárhonnan gyorsan és egyszerűen ellenőrizheti a 
hálózatát, ahol wi-fi  vagy mobil internetkapcsolattal 
rendelkezik

Az iOS vagy Android eszközökön elérhető mydlink 
SharePort alkalmazás segítségével biztonságos és 
személyes tárolásra nyílik lehetőség egy felhőben. 
Egyszerűen csak dugja be az USB meghajtót a 
routerbe, ezután bárhol is legyen a világban, az 
ingyenes alkalmazás segítségével bárhonnan 
elmentheti, megnyithatja és megoszthatja a fájlokat 
az okostelefonján vagy táblagépén. Arra is remek 
lehetőséget kínál, hogy a mobileszköz értékes 
memóriájának felhasználása nélkül élvezze a médiafájlt!

4 Gigabit LAN port

Akár négy vezetékes 
eszközhöz 

csatlakozhat

Internet Port

Az Internet-kábelt 
ide dugja be

USB 2.0 Port

Nyomtatás USB 
nyomtatóról

WPS gomb

Egygombos 
beállítás

USB 3.0 Port

Média 
megosztása USB 
tárolóeszközről 

Hátulnézet

Tri-Band technológia SmartConnect-tel 
Az optimalizált hálózati teljesítmény és megbízhatóság érdekében 3 kijelölt wi-fi  
rádión osztja meg a forgalmat.  

3. sáv
Akár 1.3Gbps (5GHz)
újabb Dual Band AC wi-fi  
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2. sáv 

Akár 1.3Gbps (5GHz) Dual-Band wi-fi  
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Műszaki specifikációk

Általános

Eszköz interfészei •	802.11 a/b/g/n/ac vezeték nélküli LAN
•	Négy 10/100/1000 Gigabit LAN port

•	10/100/1000 Gigabit LAN port
•	Két USB port (egy USB 3.0, egy USB 2.0)

Szabványok •	 IEEE 802.11ac
•	 IEEE 802.11n
•	 IEEE 802.11g
•	 IEEE 802.11b

•	 IEEE 802.11a
•	 IEEE 802.3
•	 IEEE 802.3u

Minimális rendszerkövetelmények •	Legalább Windows 8/7/Vista/XP SP3 / Mac OS X 10.4
•	Legalább Microsoft Internet Explorer 8, Firefox 12 

vagy egyéb Java-alapú böngésző

•	Ethernet hálózati interfész
•	Vezeték vagy DSL modem
•	Előfizetés internetes szolgáltatónál

Funkcionalitás

Továbbfejlesztett tulajdonságok •	SmartConnect
•	Vendégzóna
•	mydlink SharePort internet-hozzáférés
•	Többnyelvű varázsló az Internet beállításához 
•	Green Ethernet
•	DLNA médiaszerver támogatás
•	Továbbfejlesztett AC SmartBeam

•	Kettős aktív tűzfal
•	Network Address Translation (NAT)
•	Stateful Packet Inspection (SPI)

•	VPN továbbítás (PPTP/L2TP/IPsec)
•	Továbbfejlesztett QoS
•	QuickVPN - L2TP IPsec-en

mydlink tulajdonságok •	Távoli kezelés
•	Aktuális feltöltési/letöltési sávszélesség megtekintése
•	Aktuálisan csatlakozott kliensek megtekintése
•	 Internetböngészési előzmények megtekintése 

kliensenként

•	Kliens hálózati hozzáférésének blokkolása/feloldása
•	Vezeték nélküli hálózat adatainak kezelése
•	 Internetes böngészőn, illetve iOS vagy Android 

mobilalkalmazáson keresztül érhető el

Mobil alkalmazás támogatása •	mydlink Lite
•	mydlink SharePort

•	QRS Mobile v1.5

Wireless Security •	WPA és WPA2 (Wi-Fi Protected Access) •	Wi-Fi Protected Setup (WPS) PIN/PBC

Fizikai jellemzők

Méretek (H x Sz x M) •	387 x 247,3 x 119,5 mm  (15,23 x 97,36 x 47,05 
hüvelyk)

Áramellátás •	Bemenet: 100 - 240 V AC, 50/60 Hz •	Kimenet: 12 V DC, 5 A

Hőmérséklet •	Üzemi: 0 - 40 °C (32 - 104 °F) •	Tárolási: -20 - 65 °C (-4 - 149 °F)

Páratartalom •	Üzemi: 0% és 90% között csapadék nélkül •	Tárolási: 5% és 95% között csapadék nélkül

Tanúsítványok •	Wi-Fi Certified 
•	Wi-Fi Protected Setup (WPS)
•	Wi-Fi Multimedia (WMM)

•	DLNA
•	 IPv6 Ready
•	Windows 8-cal kompatibilis

1 A vezeték nélküli jel maximális sebességét az IEEE szabvány 802.11ac specifikációjából vezették le, amelynél a változtatás joga fennáll. A tényleges adatátvitel változó lehet. Hálózati feltételek és környezeti tényezők, beleértve 
a hálózati forgalom mennyiségét is, építési anyagok és szerkezetek, illetve a hálózati vezetékek csökkenthetik az adatátvitel tényleges sebességét. A környezeti tényezők hátrányosan befolyásolhatják a vezeték nélküli jel 
tartományát.


