
TP-Link Deco X20 2-pack

Code:
WAPTP5796659

Vendor code:
DECO X20(2-PACK)

EAN code:
6935364052287

Deco X20(2-pack), AX1800 Whole Home Mesh Wifi-systeem

Maak kennis met de nieuwe generatie mesh-wifi

Next-Gen AX1800 Whole Home Mesh Wifi 6-systeem

Geavanceerde mesh met wifi 6

Het Deco whole home mesh wifi-systeem is uitgerust met wifi 6-technologie voor een aanzienlijk betere dekking,
snelheid en totale capaciteit. Stap over op de nieuwste mesh wifi-technologie en geniet van het netwerk van de
toekomst dat sneller laadt en waarop meer apparaten aangesloten kunnen worden.

Wifi in alle hoeken van het huis

BSS Color en Beamforming zorgen voor duidelijkere en sterkere signalen waardoor de Deco X20 een bereik heeft
tot 540m2. † Draadloze verbindingen en de optionele ethernet backhaul werken samen om Deco-units te koppelen
voor nog snellere netwerksnelheden en een naadloos bereik. Wil je meer dekking? Voeg gewoon nog een Deco-
unit toe.



Seamless roaming voor een betere ervaring

Dankzij TP-Link Mesh werken Deco-units samen om een uniform netwerk te vormen. Wanneer je door je huis loopt
verbindt jouw telefoon of tablet automatisch met de Deco-unit die de beste snelheden verzorgt. Hierdoor ontstaat
een naadloze online ervaring.

Meer verbindingen voor onbeperkt streamen

Geniet van een efficiënter netwerk met 4 keer de gemiddelde verwerkingscapaciteit op verbonden apparaten in
drukke omgevingen dankzij wifi 6-technologie△. Deco X20 is getest om verbinding te kunnen maken met meer dan
150 apparaten zonder dat de prestaties verminderen.

Minder lag, meer plezier

Wifi 6 brengt stabiele en responsieve wifi-verbindingen naar de verbonden huizen van de toekomst. Geniet van
snellere reactietijden tijdens het gamen en vloeiende videochats, zelfs als meerdere apparaten zijn verbonden en
tegelijkertijd gegevens versturen.

jouw huis, onze zorg

Bescherm je thuisnetwerk met geavanceerde beveiliging met behulp van de ingebouwde functies van TP-Link
HomeCareTM. Of je nu gevoelige gegevens wilt beschermen of de toegang van kinderen en gasten wilt beperken:
HomeCare™ biedt je de middelen om je netwerk volledig te beheren.

De installatie is nu nog gemakkelijker

Haal Deco uit de doos, installeer de app en volg de instructies op het scherm. De Deco app doet de rest, zodat je
netwerk binnen enkele minuten gereed is.

Het was nog nooit zo eenvoudig

Eenvoudig beheer

Beheer de wifi-instellingen vanuit huis of op afstand via de Deco app. Hiermee kun je de verbonden apparaten
bekijken, apparaten voorrang geven, een gastnetwerk instellen en nog veel meer.

Spraakbesturing

Koppel Deco X20 met Alexa zodat je hem met simpele spraakopdrachten kunt bedienen. Dat maakt het leven nog
eens makkelijk.

Alle Deco-units werken samen

Deco X20 is compatibel met andere Deco-modellen om een mesh-netwerk te kunnen vormen. Breid op ieder
moment de mesh wifi-dekking uit door meer Deco-units toe te voegen.

Antenne

Antennas quantity 4

Soort antenne Intern

Zendvermogen FCC: <30 dBm, CE: <20 dBm (2.4 GHz), <23 dBm
(5 GHz)



Beheerfuncties

Quality of Service (QoS) Ja

Reset button Ja

Web-gebaseerd management Ja

Beveiliging

Access Control List (ACL) Ja
Firewall Ja

Firewall SPI

Ondersteunde beveiligingsalgoritmen WPA-PSK,WPA2-PSK,WPA3

Toegang voor gasten Ja

Design

Indicatielampje Ja
Kleur van het product Wit

Producttype Router om neer te zetten

Draadloos LAN

Modulatie 1024-QAM

Wi-Fi-standaarden 802.11a,802.11b,802.11g,Wi-Fi 4 (802.11n),Wi-Fi
5 (802.11ac),Wi-Fi 6 (802.11ax)

Wifi-band Dual-band (2.4 GHz / 5 GHz)

Wifi-standaard Wi-Fi 5 (802.11ac)

WLAN gegevensoverdrachtsnelheid (eerste band) 1201 Mbit/s
WLAN gegevensoverdrachtsnelheid (max) 1201 Mbit/s

WLAN gegevensoverdrachtsnelheid (tweede band) 574 Mbit/s

Eisen aan de omgeving

Luchtvochtigheid bij opslag 5 - 90 procent

Relatieve luchtvochtigheid, in bedrijf 10 - 90 procent

Temperatuur bij opslag -40 - 70 °C
Temperatuur, in bedrijf 0 - 40 °C

Energie

Type stroombron AC

Gewicht en omvang

Breedte 110 mm
Diepte 110 mm

Hoogte 114 mm



Kenmerken

Aantal processorkernen 4

Certificering CE, FCC, IC, NCC, BSMI, IDA, RCM, JPA, JRF,
VCCI, KC, RoHS

Frequentie van processor 1000 MHz

Type processor Ja

Mobiel netwerken

3G Nee

4G Nee

Netwerk

Bekabelingstechnologie 10/100/1000Base-T(X)
Ethernet LAN Ja

Ethernet LAN, data-overdrachtsnelheden 10,100,1000 Mbit/s

Interfacetype Ethernet LAN Gigabit Ethernet

Poorten & interfaces

Aansluiting voor netstroomadapter Ja

Aantal Ethernet LAN (RJ-45)-poorten 2
Geheugenkaart slot(s) Nee

USB-poort Nee

Protocollen

DHCP client Ja

DHCP server Ja

Ondersteunde netwerkprotocollen IPv4, IPv6

Verpakking

Aantal inbegrepen producten 2 stuk(s)

Gebruikershandleiding Ja
Inclusief AC-adapter Ja

Meegeleverde kabels AC, LAN (RJ-45)

Snelle installatiehandleiding Ja

Type verpakking Doos

WAN-verbinding

3G/4G USB modem compatibiliteit Nee
Ethernet WAN Ja

SIM-kaartsleuf Nee



Type WAN-aansluiting RJ-45


