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MIKROTIK RBwAP2nD-BE venkovní AP, 
všesm ěrová anténa 2 dBi, 1x LAN, L4 (2.4GHz) - 

černá    
 

Ideální AP pro pokrytí zahrady, verandy a jiných 
venkovních prostor.  Velkou předností je voděodolný 
kryt a integrovaná všesměrová anténa.

Součástí jednotky je software RouterOS Mikrotik s 
licencí L4 . Jednotku tak lze použít jako přístupový 
bod .

wAP podporuje také normu 802.3af/at  a tak lze jednotku 
napájet po UTP kabelu až na vzdálenost 100 m.

V RouterOS Mikrotik je také nově přidaný průvodce,  
díky kterému jednotku snadno a rychle nastavíte. 



MIKROTIK RBwAP2nD, wAP venkovní AP, 
všesm ěrová anténa 2 dBi, 1x LAN, L4 (2.4GHz) - 

bílá    
 

Ideální AP pro pokrytí zahrady, verandy a jiných 
venkovních prostor.  Velkou předností je voděodolný 
kryt a integrovaná všesměrová anténa.

Součástí jednotky je software RouterOS Mikrotik s 
licencí L4 . Jednotku tak lze použít jako přístupový bod .

wAP podporuje také normu 802.3af/at  a tak lze jednotku 
napájet po UTP kabelu až na vzdálenost 100 m.

V RouterOS Mikrotik je také nově přidaný průvodce,  
díky kterému jednotku snadno a rychle nastavíte. 



MIKROTIK RB941-2nD-TC hAP lite 32 MB RAM, 650 
MHz, 4x LAN, 1x 2,4 GHz, 802.11b/g/n, L4   

 
Designově povedený Router RB941-2nD-TC od 
Mikrotiku. Velkou předností je integrovaná Wi-Fi karta, 
vysoký výkon a velmi nízká spotřeba. 

Router podporuje moderní zabezpečení WPS.

Jedná se o výkonný RouterBoard vhodný do 
domácnosti i kanceláře se spotřebou pouhé 3 W. 

Uvnitř zařízení je integrovaná všesměrová 1,5 dBi 
anténka.

Je dodáván včetně krytu a zdroje. 



MIKROTIK DynaDish 5 - outdoor klient, anténa 23 
dBi, 8°, 802.11ac, L3 (5GHz)   

 
RBDynaDishG-5HacD  je venkovní jednotka s 8° 
anténou. Jednotka je dodávána s licencí L3.

Díky rozšíření pásma na 80 MHz a přidáním modulace 
265-QAM je nyní možné přenášet data na TCP/IP 
rychlostí až 866 Mbps . 

Jednotka se hodí jak pro připojení klientů, tak i pro 
vytvoření AP. Má integrovanou duální 5 GHz anténou 
se ziskem 23 dBi. 

Velkou předností je i zpětná kompatibilita se 
standardem 802.11a/n a podpora 802.3af/at .



UBIQUITI UniFi AC Lite 1167 Mbps AP/Hotspot 
2,4/5 GHz, 802.11ac, MIMO 2×2 - vnit řní   

 
Jednotka UniFi AC-Lite  (UAP-AC-LITE) je revoluční 
jednotkou od Ubiquiti. Podporuje přenosovou rychlost 
až 1167 Mbps  a frekvence 2,4 i 5 GHz! Navíc se jedná 
o verzi s podporou nejnovější normy 802.11ac.

UniFi AC-Lite  je vybaveno anténním systémem MIMO 
2×2 v podobě dvou integrovaných 3 dBi antén. K AP se 
lze připojit až na vzdálenost 122 m. 

Výhodou je nenápadné provedení, verze Lite je o 25% 
menší než klasické UniFi. 



UBIQUITI UniFi AC Long Range 1317 Mbps 
AP/Hotspot 2,4/5 GHz, 802.11ac, vnit řní    

 
Jednotka UniFi AC Long Range  (UAP-AC-LR) je 
revoluční jednotkou od Ubiquiti. Podporuje přenosovou 
rychlost až 1317 Mbps  a frekvence 2,4 i 5 GHz! Navíc 
se jedná o verzi s podporou nejnovější normy 
802.11ac .

UniFi AC Long Range  je vybaveno anténním 
systémem MIMO 3×3 v podobě dvou integrovaných 3 
dBi antén. 

Díky specielně zkonstruované anténě má větší dosah 
signálu , k AP se lze připojit na vzdálenost do 183 m.



UBIQUITI UniFi AC PRO 1750 Mbps AP/Hotspot 
2,4/5 GHz, 802.11ac, vnit řní/venkovní    

 
Jednotka UniFi AC-PRO  (AP-AC-PRO) je revoluční 
jednotkou od Ubiquiti. Podporuje přenosovou rychlost 
až 1750 Mbps  a frekvence 2,4 i 5 GHz! Navíc se jedná 
o verzi s podporou nejnovější normy 802.11ac a PoE 
napájení 802.3af/802.3at .

UniFi AC-PRO je vybaveno anténním systémem MIMO 
3×3 v podobě dvou integrovaných 3 dBi antén. K AP 
se lze připojit na vzdálenost do 122 m. 

Výhodou je odolné provedení  i pro venkovní 
instalace.



UBIQUITI UniFi AC EDU 1750 Mbps AP/Hotspot 
2,4/5 GHz, 802.11ac, MIMO 3×3, audio, vnit řní   

 
Jednotka UniFi AC-EDU  (UAP-AC-EDU) je revoluční 
jednotkou od Ubiquiti. Podporuje přenosovou rychlost 
až 1750 Mbps  a frekvence 2,4 i 5 GHz! Navíc se jedná 
o verzi s podporou nejnovější normy 802.11ac, PoE 
napájení 802.3at. Navíc obsahuje reproduktor !

UniFi AC-EDU  je vybaveno anténním systémem MIMO 
3×3 v podobě dvou integrovaných 3 dBi antén. K AP se 
lze připojit na vzdálenost do 122 m.

Výhodou je reproduktor  s čistým kvalitním zvukem. 
Ideální pro školy, koleje apod. 



UBIQUITI PowerBeam M5 300 s RADOMEM, 
AirMAX 22 dBi, MIMO 2x2 - outdoor 5 GHz  

 
PowerBeam M5 300 s RADOMEM  (PBE-M5-300-ISO) 
je výkonná kompletní venkovní jednotka včetně 22 dBi 
MIMO 2x2 antény pro pásmo 5 GHz. 

Jednotka podporuje propustnost až 150 Mbps.  Ideální 
jako klientské zařízení a pro PtP spoje.

Anténní systém PowerBeam se skládá ze dvou 22 dBi 
antén  (MIMO) s lineární horizontální a vertikální 
polarizací. 

Velkou výhodou je kvalitní směrová anténa s radomem, 
který lépe filtruje šum a zajišťuje větší odolnost proti 
rušení .



UBIQUITI PowerBeam M5 400 s RADOMEM, 
AirMAX 25 dBi, MIMO 2x2 - outdoor 5 GHz  

 
PowerBeam M5 400 s RADOMEM  (PBE-M5-400-ISO) 
je výkonná kompletní venkovní jednotka včetně 25 dBi 
MIMO 2x2 antény pro pásmo 5 GHz. 

Jednotka podporuje propustnost až 150 Mbps.  Ideální 
jako klientské zařízení a pro PtP spoje.

Anténní systém PowerBeam se skládá ze dvou 25 dBi 
antén  (MIMO) s lineární horizontální a vertikální 
polarizací. 

Velkou výhodou je kvalitní směrová anténa s radomem, 
který lépe filtruje šum a zajišťuje větší odolnost proti 
rušení .



UBIQUITI PowerBeam 5AC-300 s RADOMEM, 
AirMAX 22 dBi, MIMO 2x2 - outdoor 5 GHz, 1x GBit  

 
PowerBeam 5AC-300 s RADOMEM  (PBE-5AC-300-
ISO) je výkonná kompletní venkovní jednotka včetně 22 
dBi MIMO 2x2 antény pro pásmo 5 GHz. 

Jednotka podporuje propustnost až 450 Mbps.  Ideální 
jako klientské zařízení a pro PtP spoje.

Anténní systém PowerBeam se skládá ze dvou 22 dBi 
antén  (MIMO) s lineární horizontální a vertikální 
polarizací. 

Velkou výhodou je kvalitní směrová anténa s radomem, 
který lépe filtruje šum a zajišťuje větší odolnost proti 
rušení .



UBIQUITI PowerBeam 5AC-400 s RADOMEM, 
AirMAX 25 dBi, MIMO 2x2 - outdoor 5 GHz, 1x GBit  

 
PowerBeam 5AC-400 s RADOMEM  (PBE-M5-400-
ISO) je výkonná kompletní venkovní jednotka včetně 25 
dBi MIMO 2x2 antény pro pásmo 5 GHz. 

Jednotka podporuje propustnost až 450 Mbps.  Ideální 
jako klientské zařízení a pro PtP spoje.

Anténní systém PowerBeam se skládá ze dvou 25 dBi 
antén  (MIMO) s lineární horizontální a vertikální 
polarizací. 

Velkou výhodou je kvalitní směrová anténa s radomem, 
který lépe filtruje šum a zajišťuje větší odolnost proti 
rušení .



i4wifi školení 
 Rozšiřte si svoje znalosti v oblasti bezdrátových sítí. Naučte se plánovat sítě a 

ovládat jednotlivé komponenty. Certifikované školení Mikrotik a Ubiquiti .



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


