
TEW-714TRU

O Roteador de viagem sem fios N150 da TRENDnet, modelo TEW-714TRU, é um roteador de viagem flexível para os profissionais em 
movimento. O modo roteador transforma a ligação à internet com fios numa rede sem fios. Os modos repeater e wireless ISP (WISP) 
potenciam uma rede sem fios existente. Ligue a uma unidade de armazenamento USB para partilhar conteúdos através de uma rede 
sem fios. Carregue rapidamente dispositivos móveis através de uma conveniente porta de carregamento rápido. Graças às fichas 
intercambiáveis pode estar ligado à Internet em todos os continentes.

• Partilhe uma única ligação à internet com vários utilizadores
• Modos roteador, wireless ISP (WISP) e repeater
• Porta de partilha de ficheiros via USB
• Porta de carregamento rápido via USB
• Fichas intercambiáveis: EUA, Europa e Reino Unido
• Conecte ao roteador por uma única pressão do botão Wi-Fi Protected Setup (WPS)
• Poupança de energia graças à tecnologia GREENnet

Roteador de viagem sem fios N150
TEW-714TRU (v1.0R)



TEW-714TRU

Projeto de rede

Desempenho

Rede sem fios encriptada
Compatível com as mais recentes normas de encriptação 
sem fios

N150 Wireless
Rede wireless N de 150 Mbps fiável

Modo roteador
Transforma uma ligação à internet com fios numa rede sem 
fios

Modos repeater e WISP
Potencia uma rede sem fios existente

Poupança de energia
A tecnologia GREENnet reduz o consumo de energia até 
50%

IPv6
Suporte de rede IPv6

Uma conexão de toque
Ligue o TEW-714TRU sem segurança através de um simples 
toque no botão WPS (Wi-Fi Protected Setup)

Botão ligar/desligar
Útil botão ligar/desligar para utilização em movimento

Porta de carregamento via USB
Carregue rapidamente os dispositivos móveis através da 
conveniente porta de carregamento rápido

Segurança

Porta USB para distribuição
Ligue uma unidade de armazenamento USB para partilhar 
conteúdos através de uma rede sem fios

Fichas
Ligue-se à Internet em todos os continentes com as fichas 
intercambiáveis EUA, Europa e Reino Unidon

Instalação Fácil
Coloque em operação em minutos com o intuitivo guia de 
instalação

Facilidade de Uso
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Standards
• USB 2.0
• USB 1.1
• IEEE 802.3
• IEEE 802.3u
• IEEE 802.3x
• IEEE 802.3az
• IEEE 802.11b
• IEEE 802.11g
• IEEE 802.11n (até 150 Mbps)

Segurança
• Codifica wireless fino a WPA2

Interfaces do dispositivo
• 1 x porta de carregamento rápido via USB
• 1 x porta de partilha de ficheiros via USB
• 1 x porta 10/100 Mbps
• Botão ligar/desligar
• Botão de selecção de modo roteador/repeater/ 
  WISP
• Botão WPS
• Botão de Reset
• LED Indicadores
• Fichas intercambiáveis: EUA, Europa e Reino  
  Unido

Características Especiais
• Factor de forma compacto
• Modos roteador, WISP e repeater
• Porta de partilha de ficheiros via USB
• Porta de carregamento rápido via USB  
  (Máx. 5V DC 2,1A)
• Fichas intercambiáveis: EUA, Europa e Reino  
  Unido

Alimentação
• 100 - 240 V AC
• Consumo de Energia: 2,5 Watts (máx.)

Ganho da Antena
• 2 dBi interno PIFA 

Potência de Saida/Sensivity Sem Fio da 
Recepção

• 802.11b: FCC: 20 dBm (típico), CE: 20 dBm  
  (típico)/-82 dBm (típico) @ 11 Mbps
• 802.11g: FCC: 17 dBm (típico), CE: 17 dBm  
  (típico)/-70 dBm (típico) @ 54 Mbps
• 802.11n: FCC: 16 dBm (típico), CE: 16 dBm  
  (típico)/-70 dBm (típico) @ 150 Mbps

Temperatura de Operação
• 0 - 40°C (32 - 104°F)

Umidade de Operação
• Máx. 90% sem-condensação

Certificações
• CE
• FCC

Dimensões
• 81 x 50 x 39 mm (3,2 x 2,0 x 1,5 polegadas)

Peso
• 120 g (4,2 onças)

Garantia
• Limitada de 3 anos

Conteúdo da Embalagem
• TEW-714TRU
• EUA, Europa e Reino Unido
• Guia de Instalação Rápida Multi-línguas
• CD-ROM (Guia do usuário)
• Cabo de rede (1,5 m/5 pés)

Especificações

LED de 
diagnóstico

Porta de rede

Botão de reset

Interruptor de ligar/
desligar

Porta USB para 
distribuição
Porta de carregamento 
via USB

Botão 
WPS

Interruptor de 
modo rede

U.S. Plug EU Plug UK Plug

Fichas 
intercambiáveis

A TRENDnet é uma marca registrada. Outras marcas e nomes de produtos são marcas dos seus respectivos titulares. A informação fornecida neste documento pertence aos produtos da TRENDnet e está sujeita a modificação a 
qualquer momento, sem aviso. Para informação mais recente de produtos por favor visite http://www.trendnet.com Copyright © TRENDnet. Todos os direitos reservados.
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