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Bộ phát wifi
WR841N 300Mbps

TP-Link

TL-

Bộ phát wifi TP-Link TLWR841N là thiết bị có thiết
kế nhỏ gọn, kiểu dáng sang
trọng, đương truyền ổn định
nhanh chóng cùng mức giá chỉ
hơn 300.000 VNĐ sẽ là lựa
chọn sáng giá dành cho bạn.
Tốc độ truyền tải cao chuẩn N
Bộ phát wifi TP-Link TL-WR841N cho khả năng tuyệt vời trong
việc giảm thiểu tình trạng mất mát dữ liệu trong một khoảng
cách khá xa và xuyên luôn qua các vật cản trong ngôi nhà hay
văn phòng.

Phạm vi và tốc độ không dây chuẩn
Bộ phát wifi TP-Link TL-WR841N được trang bị kết nối mạng
chuẩn IEEE 802.11n giúp cho việc thiết lập một hệ thống mạng
không dây và đạt được tốc độ nhanh chóng. Không những vậy,
thiết bị còn có tốc độ truyền tải đạt được tới 300Mbps cho tốc
độ truy cập vào mạng một cách nhanh chóng nhất.

Chế độ bảo mật an toàn, tuyệt đối
Bộphát wifi TP-Link TL-WR841N sở hữu các tính năng bảo mật an
toàn với chế độ mã hóa WEP không còn lo các mối đe dọa từ bên
ngoài. Thiết bị được trang bị chế độ bảo mật WPA/WPA2 thúc đầy
khả năng bảo mật đối với WLAN.
Bộ phát wifi TP-Link là một thiết bị kết nối mạng phục vụ cho
nhu cầu sử dụng mạng trong nhà và văn phòng nhỏ. Sản phẩm được
tích hợp công nghệ MIMO 2T2R cho hiệu suất truyền tải nhanh
chóng giúp người dùng khixem các video HD trực tuyến, thực
hiện các cuộc gọi VoIP và chơi game trực tuyến.
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TL-WR841N

Tốc độ LAN

10/100Mbps

Tốc độ WIFI

Wifi 300Mbps

Angten

2 Ăng-ten

Cổng giao tiếp
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n lơ
̣ i để sửdụ
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