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GENEXIS PURE
ROUTER

GENEXIS EX400
EXTENDER / ROUTER

Pris: 1.495,- dkk

Pris: 1.199,- dkk

Wan port: Gigabit Ethernet
Lan port: 4 x Gigabit Ethernet

Wan port: Gigabit Ethernet
Lan port: 1 x Gigabit Ethernet

1 x USB 2,0

1 x USB 2,0

Knapper til at slukke/tænde og reset
wifi og til wps

Touch interface til at slukke
og tænde wifi og til wps

Integreret (antennefri) 802.11n
2.4GHz wifi, mimo 3x3
Integreret 802.11ac 5GHz wifi, mimo 4x4

Integreret (antennefri) 802.11n
2.4GHz wifi, mimo 2x2
Integreret 802.11ac 5GHz wifi, mimo 4x4

Understøttelse af op til 6 Dect
1x RJ11 telefonstik til at tilslutte
PSTN telefon som IP-telefon

Understøttelse af op til 6 Dect,
Kan også bruges som router
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ROUTER
TIPS & TRICKS

Flyt routeren til et bedre sted
Undgå at placere routeren et sted, hvor wifi-signalet skal igennem mursten eller beton, da dette
forringer signalets styrke.
Placer routeren højt, så wifi-signalet har så fri adgang til den enhed, du bruger som muligt.
Stil evt. routeren på en hylde bagved bøger eller sæt pænt papir på en skotøjsæske og placer routeren
inde i den på hylden.
Opsæt et acces-point til at forlænge / forstærke signalet
Selv de bedste routere kan have svært ved at give et kraftigt signal i hele hjemmet, især hvis signalet
er nødt til at trænge igennem vægge og døre.
Du kan forlænge wifi-signalets rækkevidde ved at placere et såkaldt access-point imellem din primære
router og f.eks. de bagerste værelser i din bolig.
Du kan med fordel benytte vores Genexis EX400 Extender / Router til dette formål.

Kvalitet og Support
Hos Gigabit sætter vi kvalitet og kundeservice højt. For at få hurtigt internet, skal din router også være af
en god kvalitet. Har du spørgsmål, er du velkommen til at kontakte vores kundeservice.
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