
TEW-800MB

O AC1200 dual band wireless media bridge, modelo TEW-800MB, liga um máximo de quatro dispositivos em torno do seu centro de 
entretenimento a uma revolucionária rede Wireless AC. Ligue uma TV preparada para redes, leitor multimédia, consola de jogos e 
receptor às portas Gigabit. A rede Wireless AC gere facilmente várias transmissões HD em simultâneo.

•	Ligue uma TV preparada para redes, leitor multimédia, receptor e consola de jogos à Internet através de uma rede Wireless AC
•	AC1200: wireless AC de 867 Mbps ou wireless N de 300 Mbps
•	Quatro	portas	Gigabit	com	fios
•	Ligação ao roteador com um simples toque de botão graças ao botão WPS

AC1200 dual band wireless media bridge
TEW-800MB



TEW-800MB

Projeto de rede

Desempenho

Wireless criptografada
Criptografia	Wireless	até	WPA2

Segurança

Compatível retroativamente
Compatível com os dispositivos wireless G anteriores

A próxima geração wireless AC
O 802.11ac proporciona vídeo HD sem interrupções em uma 
rede residencial congestionada

Dual Band
Ligue a uma rede Wireless AC de 867 Mbps ou a uma rede 
wireless N de 300 Mbps

Portas Gigabit
Ligue dispositivos às quatro portas Gigabit

Uma conexão de toque
Conecte-se com segurança a um roteador ao simples toque 
no botão Wi-Fi Protected Setup (WPS)

Facilidade de Uso
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Especificações

*Pentru	o	performanţă	maximă	de	până	la	867	Mbps	se	va	folosi	împreună	cu	un	adaptor	wireless	de	867	Mbps	802,11ac
**	As	taxas	máximas	do	sinal	wireless	são	referenciadas	das	especificações	teóricas	IEEE	802,11.	O	throughput	de	dados	e	alcance	variarão	dependendo	da	interface,	
trafego de rede, materiais de construção e outras condições.

Standards
•	IEEE 802,3
•	IEEE 802,3u
•	IEEE 802,3ab
•	IEEE 802,11a
•	IEEE 802,11b
•	IEEE 802,11g
•	IEEE 802,11n (até 300 Mbps)
•	IEEE 802,11ac (draft 2,0, até 867 Mbps)

Interface de Hardware
•	4 portas Gigabit LAN
•	Interruptor	(Versiunea	Europeană)
•	Botão WPS
•	LED Indicadores

Segurança
•	Criptografia	Wireless	até	WPA2

Características Especiais
•	IPv6	pass-thru

Alimentação
•	Entrada: 100 - 240 V AC, 50 - 60 Hz, 0,8 A
•	Saída: 12 V DC, 2 A
•	Consumo de Energia: 12 Watts (máx.)

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

Umidade de Operação
•	Máx. 85% (sem condensação)

Certificações
•	CE
•	FCC

Dimensões
•	45 x 120 x 164 mm (1,8 x 4,7 x 6,5 polegadas)
•	295 g (10,4 onças)

Garantia:
•	Limitada de 3 anos

Conteúdo da Embalagem
•	TEW-800MB
•	Guia de Instalação Rápida Multi-línguas
•	CD-ROM (Utilitários e Guia do Usuário)
•	Cabo de rede (1,5 m/5 pés)
•	Adaptador de Tensão (12 V, 2 A)

LED Indicadores

Botão WPS

Porta Gigabit Internet

Botão de ligar/desligar 
(Versiunea	europeană)

Porta de alimentação
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