
Podsumowanie 
wyników testu

obsługiwane połączenie wan: ethernet  
standardy wi-Fi: 802.11 a/b/g/n/ac 
maksymalna szybkość wi-Fi: 733 mb/s 
Procesor: mediatek mt7620a 
moduł wi-Fi 2,4 GHz: mediatek mt7620a 2x2 
moduł wi-Fi 5 GHz: mt7610e 1x1 
wymiary i waga: 113 x 60 x 171 mm, 197 g

Jakie są możliwości techniczne? 50% 3,34
Rodzaj interfejsu wan: zmierzona 
maksymalna szybkość transferu z wan do 
Lan i odwrotnie (download / upload)

13% RJ-45, 100 mb/s: mierna (94,6/94,9 
mb/s)

2,38

Liczba gniazd sieci Lan,  maksymalna 
teoretyczna szybkość wymiany danych 

6% 4 / 100 mb/s 3,80

obsługiwane standardy wi-Fi 
i maksymalna teoretyczna szybkość 
połączenia

5% 802.11 a/b/g/n/ac: 300 mb/s na 2,4 
GHz, 433 mb/s na 5 GHz 

3,17

obsługa wPs 3% jest 6,00
Liczba gniazd usB (w tym porty usB 
3.0); zmierzona szybkość wymiany 
danych usB 2.0 i 3.0 (odczyt / zapis) 
ntFs; Fat32

10% 1 (0); usB 2.0: 9,6/7,6 mB/s; 
usB 2.0: 11,1/6,7 mB/s

2,26

Funkcjonalność gniazd usB: nas / 
dLna / serwer wydruku / obsługa 
modemów 3G/4G / FtP / samBa

7% nie / tak / tak / nie / tak / tak 4,57

możliwość zmiany anten 1% brak, anteny wbudowane 1,00
tryby pracy (ruter bezprzewodowy / 
repeater / aP / media bridge)

5% tak / nie / tak / tak 4,75

Jakie są zaawansowane funkcje i za-
bezpieczenia?

30% 5,18

sieć dla gości 4% jest (1 na 2,4 GHz, 1 na 5 GHz, 
możliwość harmonogramu 
i udostępniania usB, kontrola 
przepustowości gości, ilość 
klientów)

5,32

kontrola rodzicielska 4% jest, przystępny, rozbudowany. 
Łatwy sposób konfiguracji, ale 
tylko dla 4 adresów

5,57

Przekierowania (triggering / forwarding 
/ wirtualny serwer / dmZ / uPnP)

4% tak / nie / tak / tak / tak 5,38

iPv6 / ddns / filtrowanie maC / dHCP 6% tak / tak / tak / tak 6,00
Firewall 4% bardzo dobry 5,00
Qos: możliwości i konfiguracja 4% celujące, przejrzyste, 8 klas 

ustawień
5,50

obsługa VPn 2% brak 1,00
Harmonogram: możliwości, dostępne 
ustawienia

2% bardzo dobre, graficzne, 
dokładność 30 minut

5,11

Jak sprawuje się sieć wi-Fi? 20% 3,20
maksymalna zmierzona szybkość dla 
standardu  
połączenia wi-Fi: 2,4 GHz / 5 GHz 

10% 2,4 GHz: 95 mb/s / 5 GHz: 107 
mb/s

2,99

Zmierzona szybkość dla standardu 
połączenia wi-Fi: 2,4 GHz / 5 GHz, przez 
ścianę i 5 metrów od rutera

10% 2,4 GHz: 84 mb/s / 5 GHz: 86 
mb/s

3,42

Punkty dodatnie i ujemne brak polskiego interfejsu -0,05

 Jakość 100% dobra 3,81
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