
Genom direkt samarbete med marknadsledande 
tillverkare ger ITPRODEALS dig ett brett utbud av

IT till konkurrenskraftigt pris - oavsett om det
gäller ditt företag eller dig som privatperson.
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Linksys

Velop AC2200 
Tri-Band Mesh

Linksys

Open Source 
Dual Band router

Linksys Velop är ett högpresterande modulärt Wi-Fi-
mesh-system av noder som ger utomordentlig  
Wi-Fi-täckning i hela ditt hem eller på mindre kontor, 
cafeér, m.m.

WRT1900ACS är en stabil router med hög CPU  
prestanda för hemmer eller det mindre företaget.  
Anpassa den efter egna behov med Open Source – 
DD-WRT/OpenWRT 

Wi-Fi 2 pack

 G WHW0302-EU Tri-Band 
AC2200

 G Modulärt - addera noder 
efter behov

 G Backhaul band för optimal 
prestanda

 G Sömlös roaming

 G WRT1900ACS-EU Dual 
Band AC1900

 G 4 Gigabit portar 
 G 1 USB 3.0, 1 USB 2.0/

eSATA
 G 1,6GHz CPU, 512MB RAM

Artikelnr. WHW0302-EU

Artikelnr. WRT1900ACS-EU

Linksys Cloud Manager

 G Dual Band Cloud accesspunkt, AC1750 Mbps
 G Inkluderar 5-årig Cloud Manager licens för enkel hantering  

av företagets alla nätverk
 G PoE+, monterbar i tak eller på vägg
 G Fjärradministrerat nätverk och Zero Touch provisioning
 G  Översikt och statistik i realtid

LAPAC1750C
Cloud Access Point  
Inklusive 5 års fri Cloud licens.

Fjärråtkomst - Övervaka dina nätverk överallt, närsomhelst
Nätverksöversikt  - Varningar och statistik i realtid om 
nätverkets aktivitet och status
Centraliserad administration – Hantera enkelt flera access-
punkter, nätverk och platser över webben på din Cloud panel.
Omfattande skalbarhet –  Hantera tusentals access- 
punkter på tusentals platser utan någon extra komplexitet 
eller kostnad. 
Zero touch provisioning: Förregistrera accesspunkterna 
med hjälp av deras serienummer och MAC-adress för enkel 
installation på plats.
Cloud-licenser inkluderat – Linksys Cloud- accesspunkter 
inkluderar en 5-årig licens för Cloud Manager utan någon 
extra kostnad.
Enkel att använda – Kom åt det enkla webbaserade  
gränssnittet från valfri enhet

Artikelnr.  LAPAC1750C-EU

NÄTVERK/SÄKERHET


	Text3: FöretagsnamnKontaktpersonAdressTelefonMail
	logo_af_image: 
	hyr-52: Hyr för xxx SEK/månad i xx månader
	pris-1: Pris exkl moms:
	lapac1750c: xxx:-
	dualbandrouter: xxx:-
	ac2200: xxx:-
	hyr-53: Hyr för xxx SEK/månad i xx månader
	hyr-54: Hyr för xxx SEK/månad i xx månader


