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Samenvatting D-Link helpt met de lancering van het nieuwe Wireless AC1750 Dual-
Band Unified Access Point (DWL-8610AP) kleine en middelgrote
bedrijven om eenvoudig en betaalbaar te profiteren van de voordelen
van Wireless AC.

Details Dit access point biedt organisaties de mogelijkheid een snel draadloos netwerk
te installeren of hun bestaande draadloze infrastructuur te upgraden naar de
nieuwe 802.11ac-technologie. Er ontstaat zo een groter netwerkbereik zonder
onderbrekingen. Daarnaast biedt de DWL-8160AP capaciteit voor het gebruik
van meerdere zakelijke apparaten op het netwerk zonder dat gebruikers zich
zorgen hoeven te maken over veiligheid of backwards compatibility.

Met gecombineerde wireless-snelheden tot 1750 Mbps werken high
performance-toepassingen zoals videoconferencing en cloud-gebaseerde
systemen naadloos naast elkaar. Dankzij het dualband netwerk is ook
interferentie verleden tijd.

Voor netwerkbeheerders kan het Wireless AC1750 Dual-Band Unified Access
Point als standalone functioneren, als zelfconfigurerend cluster of centraal
worden beheerd via een unified switch of wireless controller. Maximaal 192
van deze access points kunnen centraal worden beheerd en de Unified
Wireless systemen van D-Link geven beheerders totale controle over het
draadloos netwerk.

Daarnaast ondersteunt het access point Power over Ethernet (PoE), wat het
perfect geschikt maakt voor de inzet op plaatsen waar stopcontacten niet
beschikbaar zijn. Daar komen nog functies bij als load-balancing met band
steering om een stabielere en sneller draadloze verbinding te verkrijgen,
sterke security- en authentificatiefuncties zoals Wireless LAN-segmentatie en
VLAN-ondersteuning. Alles bij elkaar is dit access point een schaalbare optie
die eenvoudig kan worden ingezet en beheerd.

De D-Link Wireless AC1750 Dual-Band Unified Access Point (DWL-8610AP)
is verkrijgbaar voor de adviesverkoopprijs van 469 euro ex btw.

Meer informatie Wireless AC1750 Dual-Band Unified Access Point (DWL-
8610AP)

Volg ons op onze social media kanalen: Facebook, Twitter en YouTube

Citaten Connectiviteit van meerdere smartphones, tablets en laptops is
belangrijker dan ooit te voren. De DWL-8160AP beschikt over functies
waarmee ook kleine organisaties dit kunnen garanderen. 
— Kevin Wen, president van D-Link Europe Ltd.

Volgens analistenbureau IDC zijn in 2013 bijna 250.000 enterprise-class
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Wireless AC access points afgeleverd en zij voorspellen dat dit aantal in
2014 zal oplopen tot 1,6 miljoen. Er is een duidelijke drive bij bedrijven
om Wireless AC in gebruik te nemen en D-Link is er trots op om bij deze
trend een leidende positie in te nemen. 
— Kevin Wen, president van D-Link Europe Ltd.

Afbeeldingen

https://d21buns5ku92am.cloudfront.net/27189/images/129623-5ebdba87-b7e4-4452-ad90-c91087403181-dwl-8610ap_a1_image_2520l_front_-large-1399019189.jpg
https://d21buns5ku92am.cloudfront.net/27189/images/129624-dfb5e7a4-73a2-4714-82cc-69fcf452c209-dwl-8610ap_a1_image_2520l_back_-large-1399019190.jpg
https://d21buns5ku92am.cloudfront.net/27189/images/129625-c138b806-8676-4fd3-80d1-9015962cd86a-dwl-8610ap_a1_image_2520l_side_-large-1399019190.jpg


Over D-Link

D-Link is een van ’s werelds toonaangevende leveranciers van
netwerkproducten voor particulieren, bedrijven en telefonie- en
breedbandoperators. D-Link ontwerpt, ontwikkelt en produceert
netwerkproducten die switching, draadloze producten, breedband, opslag,
ip-camera’s en cloudgebaseerd netwerkbeheer integreren. D-Link Norra
Europa (Scandinavië en de Benelux) heeft op dit moment vestigingen in
Brussel, Helsinki, Haparanda, Kopenhagen, Oslo en Stockholm.
www.dlink.nl
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