
Основни характеристики
·   Бързата безжична връзка по N стандарт до 450Mbps прави този рутер 

идеален за приложения като видео-стрийминг, онлайн игри и  VoIP 
(гласови/видеоконферентни връзки)

·   Gigabit портове – изцяло Gigabit Ethernet портовете осигуряват възможно 
най-високи скорости на трансфер на данни

·   USB порт –  за лесно споделяне на принтери, файлове и мултимедия с 
приятели или членове на семейството, локално или по интернет

·   Лесна настройка – на WPA криптирана, защитена комуникация с 
натискането на бутона WPS 

·   WDS – безжичният мост осигурява безпроблемен пренос на връзката за 
разширяване на вашата безжична мрежа 

·   Контрол на пропускателната способност –  IP-базираното управление на 
скоростта на връзката позволява на администраторите да определят каква 
пропускателна способност да заделят за всеки свързан компютър
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·   Светкавично бърза скорост – на безжичната 
връзка - до 450Mbps

·   Gigabit скорост на кабелните връзки – Всички 
Gigabit портове осигуряват ултра-бърз трансфер 
на данни

·   Хардуерна NAT функция – Пропускателната NAT 
способност WAN към LAN позволява скорост до 
над 800Mbps+ , позволявайки на потребителите 
да разгърнат пълния потенциал на своите мрежи

·   Отличен обхват– с помощта на надеждни 
усилватели осигурява непрекъснат Wi-Fi сигнал 
за всички ваши устройства, с равномерно 
покритие и в един по-голям дом.

·   3 антени работещи във всички посоки – 3-те 
отделяеми антени осигуряват максимално добро 
покритие с безжичен сигнал във всички посоки

·   IP QoS – Усъвършенстваните функции за 
гарантиране качеството на услугата (QoS) 
помагат за разпознаване и даване на приоритет 
на приложенията за стриминг и онлайн игри

Скорост Wi-Fi обхват Надеждност

Характеристики
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·   USB порт за бързо споделяне – С помощта на 
USB порта можете да осигурите достъп и да 
споделяте принтер, както и файлове и 
мултимедия в локалната мрежа. С  FTP сървъра 
на рутера можете също да получите отдалечен 
достъп до свързаните в мрежата устройства

·   Вграден принт-сървър – Поддържа безжичен 
печат от множество компютри (работи заедно с  
USB принтер)

·   Вграден сървър за мултимедия – Позволява на 
потребителите да пускат музика и видео, и да 
гледат снимки

·   Бърза инсталация в 3 стъпки – Съветникът за 
начална настройка с поддръжка на много езици 
осигурява бърза и безпроблемна инсталация

·   Бързо криптиране – Лесна настройка на WPA 
криптирана, защитена комуникация с 
натискането на бутона WPS 

·   Включване/Изключване – удобно пестене на 
енергията

Лесно споделяне Лесен за използване Защита

Features

·   Лесен контрол на пропускателната способност – 
IP-базираното управление на скоростта на връзката 
позволява да определяте каква пропускателна 
способност да заделят за всяко свързано 
устройство

·   Поддръжка на VPN – сигурен достъп до вашата 
домашна или офис мрежа от отдалечени устройства

·   Криптиране за защитена мрежа – WPA-PSK/WPA2- 
PSK видове криптиране за активна защита от 
заплахи на на мрежите
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ХАРДУЕРНИ ХАРАКТЕРИСТИКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ НА БЕЗЖИЧНАТА ВРЪЗКА

Gigabit Ethernet
връзка към компютри, 

телевизори и игрални конзоли

Gigabit Ethernet
връзка към DSL, 
кабелен или оптичен 
модем 

WPS/Ресет

USB 2.0 порт

Захранване Вкл/Изкл

Захранване

·   Външно захранване: 12VDC / 1.5A

·   Антена: 3 броя 5dBi отделяеми антени за сигнал във всички посоки 
(RP-SMA)

·   Размери (Ш x Д x В ): 8,9 x 5,6 x 1,2 инча (225 x 141 x 30mm)

·   Стандарти на безжична връзка: IEEE 802.11n, IEEE 802.11g, IEEE 802.11b

·   Честотна лента: 2.4-2.4835GHz

·   Скорост на комуникация: 
      11n: Up to 450Mbps (динамична)

      11g: Up to 54Mbps (динамична)

      11b: Up to 11Mbps (динамична)

·   EIRP: <20dBm(EIRP)
·   Чувствителност на приемане: 
        270M: -68dBm@10% PER

        130M: -68dBm@10% PER

        108M: -68dBm@10% PER

        54M: -68dBm@10% PER

        11M: -85dBm@8% PER

        6M: -88dBm@10% PER

        1M: -90dBm@8% PER

·   Функции на безжичната връзка: Активиране/Деактивиране на 
безжичната връзка, WDS мост, WMM, Статистика на безжичната връзка, 
Мрежа за гости

·   Защита на безжичната връзка: 64/128/152-битов WEP / WPA / 
WPA2,WPA-PSK / WPA2-PSK

 

Спецификации
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    Съдържание на пакета
·   450Mbps Wireless N Gigabit Router TL-WR1043ND
·   3 отделяеми антени за сигнал във всички посоки
·   Захранване 

·   CD с помощни средства
·   Ethernet кабел
·   Кратко ръководство за инсталация

    Свързани продукти:·   
·   300Mbps безжичен N USB адаптер TL-WN821N

·   300Mbps безжичен N PCI адаптер TL-WN951N

·   ADSL2+ модем рутер TD-8816

СОФТУЕРНИ ХАРАКТЕРИСТИКИ
·   WAN тип: Динамичен IP/Статичен IP/PPPoE/PPTP(двупосочен 

достъп)/L2TP(двупосочен достъп)/BigPond
·   DHCP: Сървър, Клиент, Списък с DHCP клиенти, Резервиране на адрес
·   Качество на услугата: WMM, контрол на скоростта
·   Прехвърляне на порт: Виртуален сървър, Port Trigerring (Задействащ 

порт), UPnP, DMZ

·   Динамичен DNS: DynDns, Comexe, NO-IP

·   VPN пропускане: PPTP, L2TP, IPSec (ESP Head)

·   Контрол на достъпа: Родителски контрол, Локално управление, Списък на 
хоста, График на достъпа, Управление на правилата

·   Сигурност със защитна стена: 
 DoS, SPI защитна стена
 Филтър на IP адреси/Филтър на МАС адреси/Филтър на домейни
 Обвързване по IP и MAC адреси
·   Споделяне на USB: Поддръжка на споделен сторидж, FTP сървър, 

Мултимедиен сървър, Принт сървър
·   Сертификати: CE, FCC, RoHS

·   Системни изисквания: Microsoft® Windows® 10/8.18/7/Vista/XP/2000, 
MAC® OS, NetWare®, UNIX® или Linux.

·   Околна среда: Температура при работа: 0℃~40℃ (32℉~104℉)

         Температура при съхранение: -40℃~70℃ (-40℉~158℉)

         Влажност при работа: 10%~90% некондензираща
         Влажност при съхранение: 5%~90% некондензираща

ДРУГИ

Specifications
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Спецификациите могат да се променят без предварително известие. TP-LINK е регистрирана търговска марка на TP-LINK Technologies Co., Ltd. Другите марки и продуктови имена са търговски марки или регистрирани търговски марки на съответните собственици. Никаква част от тези спецификации не може да бъде 
възпроизвеждана по никакъв начин, или използвана в преведена или адаптирана форма без разрешение от TP-LINK Technologies Co., Ltd. 

За допълнителна информация, моля, посетете

http://www.tp-link.com/en/products/details/cat-9_TL-WR1043ND.html#overview

или да сканират кода ляво

Подобни продуктиПерфектен за използване с

ДРУГИ

300Mbps безжичен N USB 
адаптер TL-WN821N

300Mbps безжичен N USB 
адаптер TL-WN821N

300Mbps безжичен N PCI 
адаптер TL-WN951N

450Mbps безжичен рутер 
TL-WR940N
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