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Obsługiwane połączenie wAn: ethernet  
standardy wi-Fi: 802.11 a/b/g/n 
Maksymalna szybkość wi-Fi: 450 Mb/s 
Procesor: brak danych 
Moduł wi-Fi 2,4 GHz: brak danych 
Moduł wi-Fi 5 GHz: brak danych 
wymiary i waga: 166 x 121 x 48 mm, 199 g

Jakie są możliwości techniczne? 50% 3,77
Rodzaj interfejsu wAn: zmierzona maksymalna szybkość 
transferu z wAn do LAn i odwrotnie (download / upload)

13% RJ-45, 100 Mb/s: słaba (92,6/92,7 Mb/s) 2,37

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: 2,4 GHz: 450 Mb/s,  

brak obsługi pasma 5 GHz
3,50

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 i FAT32

10% 1(0); usB 2.0: 8,5/9,8 MB/s 
usB 2.0: 11,2/10 MB/s

2,65

Funkcjonalność gniazd usB: nAs / dLnA /  
serwer wydruku / obsługa modemów 3G/4G / FTP / sAMBA

7% tak myFritz! / tak / tak / tak / tak / tak 6,00

Możliwość zmiany anten 1% brak, anteny wbudowane 1,00
Tryby pracy (ruter bezprzewodowy / repeater / AP / Media bridge) 5% tak / tak / tak / tak 6,00
Jakie są zaawansowane funkcje i zabezpieczenia? 30% 5,47
sieć dla gości 4% jest (1 na 2.4GHz, możliwość ustawienia czasu  

trwania połączenia, ograniczenia korzystania)
5,23

kontrola rodzicielska 4% jest, bardzo przystępny, rozbudowany i łatwy 
sposób konfiguracji

5,61

Przekierowania (triggering / forwarding / wirualny serwer / dMZ / uPnP) 4% tak / tak / nie / tak / tak 4,75
IPv6 / ddns / filtrowanie MAC / dHCP 6% tak / tak / tak / tak 6,00
Firewall 4% bardzo dobry 5,00
Qos: możliwości i konfiguracja 4% wzorowe, 3 klasy tylko automatyczne,  

rozbudowany system
5,50

Obsługa VPn 2% jest 6,00
Harmonogram: możliwości, dostępne ustawienia 2% wzorowe, graficzne, dokładność 15 minut,  

zaznaczanie przeciąganiem
5,81

Jak sprawuje się sieć wi-Fi? 20% 2,92
Maksymalna zmierzona szybkość dla standardu  
połączenia wi-FI: 2,4 GHz / 5 GHz 

10% 2,4 GHz: 94,5 Mb/s / brak obsługi pasma 5 GHz 2,70

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

10% 2,4 GHz: 93,6 Mb/s / brak obsługi pasma 5 GHz 3,15

Punkty dodatnie i ujemne

 JAkOść 100% dobra 4,11
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