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COVR-1102 AC1200 Dual‑Band Whole Home Mesh Wi‑Fi System

Volledige dekking

Ga van kamer naar kamer zonder uw verbinding te verliezen.

Wi-Fi-gecertificeerd EasyMesh™

Breid uw netwerk eenvoudig uit door meer COVR-1100 Points toe te voegen.

Ouderlijk toezicht

Maak profielen en schema’s, blokkeer apparaten, kijk wie er op het netwerk zit en controleer de gezondheid van uw
Wi-Fi-netwerk.

MU-MIMO en Airtime Fairness

Biedt op efficiënte wijze supersnelle Wi-Fi voor meerdere apparaten tegelijkertijd via de beste Wi-Fi-band. Levert
hoge snelheden aan zowel oude als nieuwe apparaten.

Smart Roaming en Smart Steering

Ga van kamer naar kamer zonder uw verbinding te verliezen. Covr stuurt uw apparaten zodat u altijd de snelste,
minst drukke Wi-Fi-band gebruikt.



Smart Home compatibel

Werkt met mydlink Smart Home apparaten, Amazon Alexa, Google Assistant en IFTTT.

Dualband Wireless AC Wave 2

Gecombineerde draadloze snelheden tot wel 1200 Mbps.

Twee Gigabit ethernetpoorten

Per Covr Point, zodat u een dedicated backhaul via een snelle kabelverbinding kunt gebruiken.

Krachtige Wi‑Fi voor uw hele woning.

Profiteer van één naadloos netwerk in uw hele woning. Met één simpele oplossing krijgt u Wi-Fi-dekking in elke
kamer en behoren dode hoeken en signaaluitval tot het verleden.

Supersnelle Wi‑Fi voor al uw apparaten.

Covr levert snelle Wi-Fi voor elk apparaat in huis, zelfs tijdens taken die veel data vergen zoals HD-streaming en
gelijktijdige videochats. Covr Points werken samen en optimaliseren zichzelf om ervoor te zorgen dat u verbonden
blijft met het dichtstbijzijnde Covr Point en zo maximale netwerkprestaties krijgt.

Mesh Wi-Fi

Voeg eenvoudig meer Covr Points toe om een groter thuisnetwerk zonder signaaluitval te creëren.

Krachtige prestaties

Levert op efficiënte wijze hoge draadloze snelheden voor al uw apparaten dankzij MU-MIMO.

Efficiënt

Dualband biedt 2,4 GHz om apparaten op grotere afstand te bereiken en 5 GHz voor hogere internetsnelheden.

Maak verbinding met één naadloos Mesh Wi‑Fi‑netwerk.

Covr Points maken automatisch verbinding met elkaar om één wifi-netwerk voor uw hele huis te creëren. Meld u
één keer aan bij uw Covr-netwerk en blijf verbonden terwijl u zich binnenshuis verplaatst.

Vind de juiste Covr voor uw woning.

COVR-1102 biedt tot 325 m2 draadloze dekking. Voeg eenvoudig COVR-1100-units toe voor 139 vierkante meter
extra Wi-Fi-dekking per Covr Point. Van 1-laags appartementen tot woningen met 4 verdiepingen en van kelders tot
tuinen; met Covr hebt u Wi-Fi-bereik door heel uw huis.

Zeg maar dag tegen bufferen!

Ontdek gecombineerde dualband snelheden tot 1,2 Gbps. Hiermee kunt u zonder onderbrekingen chatten en
videogesprekken voeren met vrienden, in elke slaapkamer zonder buffering of signaaluitval 4k-films en series
streamen, bestanden downloaden terwijl u uw laatste game-avontuur live streamt en vanaf elke plek in huis
prachtige foto’s delen.



U bent de baas.

Stel basisregels in die ervoor zorgen dat uw kinderen veilig online zijn. Wilt u iedereen aan tafel hebben voor het
eten? Wordt het hoog tijd om huiswerk te gaan maken? Wilt u misschien even helemaal geen schermen zien? Covr
biedt ouderlijk toezicht via de D-Link Wi-Fi mobiele app, dus u kunt het allemaal onder controle houden.

Beheer

Ontdek welke apparaten er met Covr verbonden zijn, maak schema’s, controleer aanmeldgegevens en start het
systeem handsfree opnieuw op

Wi-Fi-gastzone

Maak een gast-login voor uw bezoek en blokkeer alle apparaten die u niet kent.

Ouderlijk toezicht

Beheer internettoegang met ouderlijk toezicht op basis van profielen.

Eenvoudige installatie binnen handbereik.

De Covr Points zijn reeds gekoppeld en komen gebruiksklaar uit de doos, dus u hoeft ze alleen maar op een
stopcontact aan te sluiten om ermee aan de slag te gaan. Installeer en controleer uw netwerk binnen enkele
minuten met de gratis D-Link Wi-Fi app op uw iOS- of Android-telefoon of laat u door de eenvoudige web-based
installatiewizard door het proces leiden.

Altijd up-to-date

Nadat de Covr is geïnstalleerd wordt hij automatisch geüpdatet, zodat hij altijd over de nieuwste functies beschikt.

WPA3-beveiliging

De nieuwste Wi-Fi-encryptie zorgt voor een krachtige bescherming van het thuisnetwerk.

Altijd verbonden met het sterkste signaal.

Covr maakt gebruik van Smart Roaming- en Smart Steering-technologie. Dit betekent dat uw apparaten altijd
automatisch en zonder enige onderbreking met het sterkste signaal worden verbonden, zodat u probleemloos van
de ene naar de andere kamer kunt gaan.

Hé… pauzeer het internet voor de kinderen

Bedien uw netwerk met uw stem met Amazon Alexa- of Google Home-apparaten. Ontvang direct audiomeldingen
over netwerkupdates, controleer de beveiligingsstatus van elk apparaat en meer.

Mooi in elk interieur.

Met zijn compacte afmetingen, afgeronde hoeken en discrete uiterlijk doet de COVR-1102 het zeker goed in uw
interieur. Geen uitstekende antennes. Geen knipperende lampjes. Covr is ideaal om internet mee te nemen naar uw
hobbyschuur, tuinhuisje of zelfs uw tuin voor een zomerse barbecue.

Meer dan 30 jaar actief in de netwerkindustrie

Experts in het ontwikkelen van innovatieve end‑to‑end oplossingen voor kleine bedrijven tot grote ondernemingen
over de hele wereld.



Wij zijn eenvoudig bereikbaar

Bekwame lokale ondersteuning in 16 landen. Onze ondersteuningsteams staan voor u klaar. 2 jaar D‑Link garantie
Beschermd door een van de wereldwijde marktleiders in de branche.

Antenne

Antennas quantity 2

Soort antenne Intern

Beheerfuncties

MDI / DMI-X automatische omschakeling Ja

Design

Aan/uitschakelaar Ja

Certificering FCC, IC, CE, ErP

Kleur van het product Wit
LED-indicatoren Status

Eisen aan de omgeving

Bedrijfstemperatuur (T-T) 0 - 40 °C
Luchtvochtigheid bij opslag 5 - 90 procent

Relatieve vochtigheid in bedrijf (V-V) 10 - 90 procent

Temperatuur bij opslag -20 - 70 °C

Energie

AC-ingangsfrequentie 50/60 Hz

AC-ingangsspanning 100 - 240 V
Vermogensverbruik (max) 8,55 W

Geheugen

Flash memory 16 MB

Intern geheugen 128 MB

Gewicht en omvang

Breedte 92 mm

Diepte 92 mm

Gewicht 197 g
Hoogte 92 mm



Netwerk

Bekabelingstechnologie 10/100/1000Base-T(X)

DHCP client Ja

Draadloos LAN data-overdrachtsnelheid (max) 866 Mbit/s

Netwerkstandaard IEEE 802.11a,IEEE 802.11ac,IEEE 802.11g,IEEE
802.11n

Ondersteunde beveiligingsalgoritmen WPA-PSK,WPA2,WPA2-PSK,WPA3

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

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

Poorten & interfaces

Aansluiting voor netstroomadapter Ja

Aantal Ethernet LAN (RJ-45)-poorten 2

Prestatie

Auto MDIX IEEE Ja

Auto-negotiation Ja

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

Overdrachtssnelheid 1200 Mbit/s

Soort Netwerkzender

Toegang voor gasten Ja

Technische details

Duurzaamheidscertificaten RoHS


