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TP-LINK USB Rozbo čovač se 7 porty USB 3.0 a 2 
porty pro nabíjení  

 
USB rozbo čovač UH720 je skvělou volbou pro 
rozšíření USB portů počítače pro přenos dat, když 
potřebujete současně připojit USB disk, USB myš, 
tiskárnu nebo jiná zařízení.

Rozbočovač je vybaven porty USB 3.0 , nabízí 
přenosovou rychlost až 5 Gbit/s, 10 rychlejší než 
USB 2.0. 

Díky dvěma 5V 2,4A nabíjecím port ům je rozbočovač 
schopen uspokojit požadavky všech vašich mobilních 
zařízení. 



TP-LINK Archer C20i - Dualband AP/Router, 4x 
LAN, 1x WAN, 1x USB, 802.11 a/ac/b/g/n (2,4/5 GHz)

 Duální router , který je kompatibilní se všemi 
současnými bezdrátovými standardy 802.11a/b/g/n.  
Navíc podporuje i novou generaci Wi-Fi standardu - 
802.11ac - které je 3x rychlejší než 802.11n.

733 Mbit/s p řipojení v duálním pásmu pro práci a 
zábavu bez p řerušení!  

 Prostřednictvím USB portu můžete lokálně sdílet 
tiskárnu, soubory a média prostřednictvím síťových 
zařízení nebo vzdáleně přes FTP server. 



GWL/Power Kit pro stavbu EV kola - EVBIKE 
středový pohon (750W, 48V)

Sada s motorem 48V a 750W pro pohon st ředové 
osy  a kompletní elektrickou výbavu. 

Výhody sady:
� lehký a silný středový pohon (špičkově 100 Nm)
� kvalitní a přehledná konektorová kabeláž s ochranou 

IP67 (stříkající voda a prach)
� LCD displej ukazující stav akumulátoru, údaje o jízdě, 

s osvětlením
� možnost měnit intenzitu příšlapu ve čtyřech stupních 

(0-3)

Sadu sta čí doplnit o akumulátor dle vašeho výb ěru 
a můžete vyrazit na cestu. 



GWL/Power EVBIKE: Motor 3000 W, 72V, 30A, 
140Nm, zadní pohon

Motor s výkonen 3000 W* . BLDC (bezkartáčový 
stejnosměrný). Určený pro zadní pohon s možností 
instalovat kolečko s volnoběžkou.

Parametry:
� Napětí: 48V-72V
� Kroutící moment: 140NM
� Maximální otáčky při 72V: 600 ot/min
� Šíře statoru: 50 mm
� Hmotnost motoru bez výpletu: 10 kg

*Určený pro stavbu sportovních terénních kol a nebo 
lehkých motocyklů.



UBIQUITI AirFiber AF-5X - venkovní jednotka pro 
PtP spoje, 5 GHz, Gigabit LAN 

 
AirFiber-5X  je revoluční jednotka výrobce Ubiquiti pro 
páteřní spoje pracující v pásmu 5 GHz . 

Díky pokročilé technologii komunikuje rychlostí až 500 
Mbps . Spoj je možné realizovat až na vzdálenost 200 
km.

Hlavní p řednosti spoje jsou:
- vysoká spolehlivost spojení
- nízké latence
- inteligentní QoS
- snadná instalace
- GPS synchronizace
- modulace až 256QAM



UBIQUITI Rocket 5AC-PTMP - outdoor 5 GHz, 1x 
Gbit LAN, 2x RSMA   

 
Rocket 5AC-PTMP  je výkonná venkovní jednotka pro 
pásmo 5 GHz  určená pro přímou montáž k MIMO 
anténám řady UBNT airMAX® ac. 

Hlavní výhodou je revoluční přenosová rychlost díky 
standardu 802.11ac.  Jednotka podporuje reálnou 
propustnost TCP/IP více než 450 Mbps . 

Novinkou je systém AirOS7 , webová administrace je 
velmi jednoduchá a přehledná. Zobrazuje například 
konstelační diagram a průběh SNR v reálném čase.

Ideální pro spoje PtMP.



UBIQUITI UniFi Security Gateway, 3x Gbit LAN
 

UniFi Security Gateway  kombinuje pokročilé 
bezpečnostní funkce s vysokým výkonem routování  v 
kompaktním a cenov ě dostupném řešení . 

Sjednocuje tak bezpečnostní bránu, směrovač dat, 
zabezpečení sítě a je předurčen pro odd ělení VoIP a 
ostatních dat .

UniFi Security Gateway lze snadno konfigurovat díky 
intuitivnímu softwaru UniFi Controller v4.x, pomocí 
kterého lze konfigurovat i ostatní UniFi zařízení.



UBIQUITI Vnit řní IP kamera UniFi, 1 Mpix, IR p řísvit, 
dome, H.264, PoE - sada 3 kusy 

 Zvýhodn ěná sada 3 kus ů.

Vnit řní 1 Mpix IP kamera UniFi-DOME  od populárního 
výrobce Ubiquiti vyniká kvalitním obrazem v HD 
rozlišení 720p s možností no čního vid ění. 

Spolu s kamerou získáte propracovaný software pro 
ovládání kamery Unifi Video .

Výhody:
- integrovaný mikrofon
- POE napájení
- noční vidění
- snadná montáž např. do sádrokartonového podhledu



UBIQUITI Venkovní IP kamera UniFi, 1 Mpix, IR 
přísvit, H.264, PoE - sada 3 kusy  

 
Zvýhodn ěná sada 3 kus ů.

Venkovní 1 Mpix IP kamera UniFi  od populárního 
výrobce Ubiquiti vyniká kvalitním obrazem v HD 
rozlišení 720p s možností no čního vid ění. 

Spolu s kamerou získáte propracovaný software pro 
ovládání kamery Unifi Video .

Výhody:
- noční vidění
- integrovaný mikrofon
- POE napájení
- snadná montáž na stěnu či stožár



TP-LINK TL-SL2452 nastavitelný switch, 48x + 2x 
Gbit port, 2x SFP slot

Profesionální plně nastavitelný switch TL-SL2452 s 
nadstandardními 48 porty . 

Switch lze díky dvěma SFP slot ům osadit optickými 
moduly , které se výborné hodí pro zakončení optické 
trasy. 

Nabízí také 2x Gbit porty , které lze využít pro 
konektivitu nebo jako Uplink.

Obsahuje řadu pokročilých funkcí, které zrychlí Vaší 
síť a sníží riziko napadení sít ě na minimum. 



LB-LINK BL-SF824 24-port 10/100 mbps ethernet 
switch

Cenově bezkonkurenční 10/100 mbps 24-portový 
switch , který plně vyhoví běžnému kancelářskému a 
domácímu použití. 

Všechny porty podporují standardy 802.3, 802.3u  s 
funkcí automatického křížení UTP kabelů.

Switch je Plug-and-Play  a může být jednoduše 
připojen k serveru, rozbočovači nebo přepínači pomocí 
libovolného UTP kabelu.



Sledujte náš YOUTUBE kanál i4wifi

Obraz a zvuk vydají za tísíc slov a tak 
jsme zřídili YOUTUBE kanál, kde budeme 
pravidelně zveřejňovat produktová videa a 
novinky. Přidejte si nás do sledování. 

http://www.youtube.com/user/i4wifias


