
DUAL-BAND GIGABIT 
Wi-Fi®-ROUTER1900AC

SMART Wi-Fi MET 
NETWERKTOEWIJZING

4 ANTENNES VOOR EEN GROTER BEREIK EN 
EEN STERKER SIGNAAL IN GEBOUWEN MET 
MEERDERE VERDIEPINGEN

De Linksys WRT1900AC Dual-Band Gigabit Wi-Fi-router voorziet in 
geavanceerde functies en gebruikt de nieuwste software zodat 
huishoudens en bedrijven die veel online zijn, kunnen profiteren van een 
optimale Wi-Fi-oplossing met geperfectioneerde prestaties.

Linksys introduceert de professionele WRT-router voor een superieur 
thuisnetwerk: de WRT1900AC. De stapelbare, krachtige draadloze AC-router 
biedt extreem hoge overdrachtssnelheden en groot bereik dankzij de unieke 
configuratie met vier verstelbare antennes en een 1,2 GHz dual-core-processor, 
één van de krachtigste processoren op de markt. U profiteert van een bijzonder 
sterk signaal en volledige dekking in uw huis. Perfect voor huishoudens die veel 
online zijn.  
De WRT1900AC heeft vier Gigabit Ethernet-poorten, een USB 3.0-poort, 
en een poort voor zowel eSATA als USB 2.0. Handig voor het aansluiten van 
externe opslagapparaten en andere digitale apparaten. 

De iconische Linksys WRT-hardware is voorzien van geavanceerde software, 
inclusief Linksys SMART Wi-Fi met 'Network Map' (Netwerktoewijzing) en 
Open-Source-mogelijkheden. De exclusieve Linksys SMART Wi-Fi-software 
stelt gebruikers in staat op afstand hun netwerk te beheren en controleren, 
altijd en overal. De WRT1900AC integreert een nieuwe functie van SMART 
Wi-Fi, genaamd 'Network Map' (Netwerktoewijzing). Deze handige tool geeft 
een visueel overzicht van uw netwerk zodat u kunt zien welke apparaten op dat 
moment deel uitmaken van het netwerk, de online-status en signaalsterkte van 
deze apparaten kunt controleren en kunt bekijken hoeveel bandbreedte ze 
verbruiken. De WRT1900AC maakt gebruik van open-source-firmware van 
derden zoals openWRT.org, waardoor gevorderde gebruikers aanpassingen 
kunnen doen.

De mogelijkheden van de Linksys WRT1900AC zijn niet te overtreffen.

 Belangrijkste kenmerken
•	 Draadloos AC, 4,3 keer sneller dan 

N-technologie: Dankzij gelijktijdig gebruik van 
beide frequentiebanden profiteert u van 
snelheden tot 600 Mbps (2,4 GHz) + 1300 
Mbps (5 GHz)* voor toepassingen die intensief 
gebruik maken van de bandbreedte

•	 4 high-performance antennes: De vier externe  
en verstelbare antennes zorgen voor verbeterde 
dual-band-communicatie en een sterker 
Wi-Fi-signaal in huizen met meerdere 
verdiepingen en kleine kantoren

•	 Dual-core-processor: De krachtige processor 
laat meerdere gebruikers gelijktijdig online 
gamen, films streamen en bestanden 
overbrengen zonder vertragingen

•	 eSATA, USB2.0- en USB 3.0-poorten: Deel 
gegevens via een extern opslagapparaat en 
profiteer van ultrasnelle gegevensoverdracht. 
USB 3.0† levert betere prestaties dan USB 2.0. 
De eSATA-poort ondersteunt de overdracht van 
gegevens van externe SATA-schijven met 
optimale snelheden en fungeert tevens als USB 
2.0-poort

•	 Linksys SMART Wi-Fi met 'Netwerktoewijzing': 
Gebruikers kunnen bepaalde apparaten of 
websites voorrang geven, inhoud filteren met 
ouderlijk toezicht, netwerkactiviteiten 
controleren, Wi-Fi-toegang aan- of uitzetten 
en gastnetwerken met wachtwoordbeveiliging 
instellen. 'Network Map' (Netwerktoewijzing) 
geeft een visueel overzicht van uw thuisnetwerk

•	 Open-source-ready: De router is ontwikkeld 
voor gebruik met OpenWRT, waardoor 
gevorderde gebruikers de router naar behoefte 
kunnen instellen
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Artikelnummer
WRT1900AC-EJ

UPC/EAN
7-45883-59864-9 / 4260184663101

Garantie
Twee jaar beperkte garantie 

Belkin, Linksys en veel andere productnamen en logo's zijn handelsmerken van de Belkin groep van bedrijven. Vermelde handelsmerken van derden zijn eigendom van hun respectieve eigenaars. Windows, Windows Vista, Internet Explorer en het Windows-
logo zijn in de Verenigde Staten en/of andere landen gedeponeerde handelsmerken of handelsmerken van Microsoft Corporation. Mac, Mac OS, Safari en het Mac-logo zijn in de Verenigde Staten en/of in andere landen gedeponeerde handelsmerken van 
Apple, Inc. Google Chrome is een handelsmerk van Google Inc. Wi-Fi en Wi-Fi Protected Setup zijn gedeponeerde handelsmerken of handelsmerken van de Wi-Fi Alliance. Het logo Wi-Fi CERTIFIED is een certificatiemerk van de Wi-Fi Alliance. 14PB007

© 2014 Belkin International, Inc. en/of diens dochterondernemingen. Alle rechten voorbehouden.
Linksys
Tupolevlaan 1, 1119 NW Schiphol-Rijk, Nederland
Gefabriceerd in China

 Inhoud van de verpakking:
•	 Linksys	dual-band	Gigabit	Wi-Fi-router	AC1900	

(WRT1900AC)
•	 4	externe,	dual-band,	verwijderbare	antennes
•	 Snelstartgids
•	 Cd-rom	met	informatie
•	 Ethernet-kabel	
•	 Voedingsadapter	
•	 Voedingskabel	

 Processor:
 1,2 GHz dual-core ARM-processor

 Systeemvereisten:
  Voor de installatie van de router en Linksys Smart 

Wi-Fi-toegang: 
 Internet Explorer® 8, Safari® 5 (voor Mac®), 

Firefox® 8 of Google Chrome™
 Voor printerdeling en gebruikersdocumentatie: 
 Pc: Wi-Fi en cd- of dvd-station, en Windows® XP 

SP3, Windows Vista® SP1 of hoger, Windows 7 
of Windows 8

 Mac: Wi-Fi en cd- of dvd-station, Mac OS® X 
Leopard 10.5.8 of hoger, Snow Leopard 10.6.1 
of hoger, Lion 10.7 of Mountain Lion 10.8

 Meer gebruikersinformatie is ook te vinden op: 
www.linksys.com/support

 Specificaties:
 802.11b: tot 11 Mbps
 802.11a/g: tot 54 Mbps
 802.11n (2,4 GHz): tot 600 Mbps
 802.11ac (5 GHz): tot 1,3 Gbps

 Frequentie:
 Twee banden tegelijk (Dual-Band):
 2,4 GHz en 5 GHz 
 Nieuwste draadloze AC-technologie voor een 

krachtig netwerk. 

 Draadloze versleuteling:
 64/128-bit WEP
 WPA2-Personal
 WPA2-Enterprise

 VPN-ondersteuning:
 PPTP 
 IPSec pass-through

 Mediaspecificaties:
 UPnP-server

 Geheugen:
 Flashgeheugen van 128 MB
 DDR3-geheugen (RAM) van 256 MB 

 Statuslampjes:
 Aan/uit, internet, 2,4 GHz, 5 GHz, LAN 1-4 (10/100 

Mbps of 1 Gbps), USB 3.0, USB 2.0, eSata, Wi-Fi 
Protected Setup™

 Ondersteunde bestandssystemen voor opslag:
 FAT, NTFS en HFS+

 Voedingsadapter:
 Ingangsvermogen: 100-240 V, 50/-60 Hz 
 Uitgangsvermogen: 12 V / 4 A

 Poorten:
 1 Gigabit WAN-poort
 4 Gigabit LAN-poorten
 1 USB 3.0-poort‡
 1 eSATA/USB 2.0-poort‡
‡ USB/eSATA-poorten voor het delen van de foto's, 

muziek of bestanden van een extern opslagapparaat 
via SAMBA, DLNA, of FTP,  
of voor het delen van een printer.

 Gewicht product: 1,03 kg
 Lengte product: 5,18 cm
 Breedte product: 24,58 cm
 Hoogte product: 19,38 cm
 Gewicht verpakking: 1,90 kg
 Lengte verpakking: 11,5 cm
 Breedte verpakking: 32,3 cm
 Hoogte verpakking: 23,7 cm

 Aantal producten in meerstuksverpakking: 6
 Gewicht meerstuksverpakking: 13,5 kg  
 Lengte meerstuksverpakking: 34,8 cm
 Breedte meerstuksverpakking: 49 cm
 Hoogte meerstuksverpakking: 37 cm

  
Specificaties kunnen zonder voorafgaande 
kennisgeving worden gewijzigd.

 De klant moet zelf zorgen voor een actief 
breedbandaccount bij een internetprovider voor 
de internetverbinding van deze router en andere 
aangesloten computers en apparaten.

 Voor sommige apparaten is mogelijk een extra 
draadloze adapter of een Ethernet-kabel nodig 
voor verbinding met de router.

* De standaard overdrachtssnelheden -  
450 Mbps of 1300 Mbps (voor 5 GHz), 600 Mbps 
(voor 2,4 GHz), 54 Mbps en 11 Mbps - zijn de 
fysieke gegevenssnelheden. De in werkelijkheid 
gerealiseerde doorvoersnelheid ligt lager en is 
afhankelijk van de combinatie van draadloze 
producten in uw netwerk en externe factoren.

† Hiervoor kan een software/firmware-update 
nodig zijn. Deze kunt u downloaden op linksys.com/
support.

GIGABIT-
POORTEN

Wi-Fi PROTECTED 
SETUP™-KNOP

eSATA
USB 2-POORT

USB 3.0-POORT


