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LINKSYS WRT1200AC

Najboljši usmerjevalnik v razredu
..Nov usmerjevalnik AC1200 je bolj zmogljiv kot dosedanji modeli in ponuja podporo odprti kodi..

Linksys®, prvo podjetje s prodanimi stotimi milijoni usmerjevalnikov po vsem svetu in vodilno
podjetje v omrežnih rešitvah za dom in podjetja, je predstavilo novega člana svoje linije WRT –
usmerjevalnik WRT1200AC, 2x2 AC1200 DualBand Wireless-AC Gigabit. Novi član je cenovno
dostopen in uporabnikom ponuja visokozmogljive funkcije usmerjevalnika WRT1900AC s
hitrostmi AC1200.
»Po pozicioniranju usmerjevalnika WRT1900AC
v lanskem letu smo sledili željam svojih strank, ki
so želele cenovno bolj dostopno različico, vendar brez okrnjene funkcionalnosti – rezultat je
WRT1200AC,« je povedal Mike Chen, podpredsednik produktnega vodenja Linksysa.
»Stranke lahko zdaj izberejo najboljšega v svojem razredu in seriji WRT – usmerjevalnik
AC1200 iz Linksysa.«
Usmerjevalnik Linksys WRT1200AC Dual-Band
Gigabit WiFi bazira na produktni seriji Avastar
Wireless & ARMADA Processor iz Marvella,
omogoča brezžične hitrosti do 1,3 gigabita
na sekundo* in vsebuje 2-jedrni 1,3-gigaherčni
procesor. Dve nastavljivi in odstranljivi anteni
pomagata zagotavljati maksimalen doseg in
delovanje v eno- in večnadstropnih hišah,
medtem ko vgrajena tehnologija fokusira in
okrepi signal WiFi. Ima štiri gigabitna vrata, ki
ponujajo neprekosljive žične hitrosti, USB 3.0
in dvojni USB 2.0/eSATA, ki nudi deljenje
shranjenih vsebin na zunanjem hranilniku
znotraj omrežja s hitrostmi do tri gigabite na
sekundo*. Uporabniki lahko povežejo zunanjo hrambo ali naprave prek vhoda USB 3.0.
WRT1200AC je izdelan za uporabo z odprtokodno strojno programsko opremo za kompletno namestitev po meri.
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Računalniške novice

Podpira odrto kodo
Linksys v sodelovanju z Marvellom ponosno
najavlja, da sta bila izdana odprtokodna gonilnika WiFi za WRT1200AC/WRT1900AC na
OpenWrt. Ta gonilnik je bil vpisan v posnetek
slike zadnje posodobitve odprtokodne strojno-programske opreme, ki je na voljo na
povezavi goo.gl/oI7P8U.
Po prvotni izdaji gonilnika v decembru je Marvell pokazal kontinuirano podporo z izdajo
nadaljnjih posodobitev uporabnikom. Podpora za WRT1900AC in WRT1200AC je združena v
najnovejši različici Chaos Calmerja v programu
OpenWrt.

Izboljšave Smart WiFi Enhancements
Smart WiFi je aplikacija za upravljanje, ki uporabnikom omogoča enostavno namestitev usmerjevalnika ter upravljanje in nadzorovanje
domačega omrežja prek nadzorne plošče na
računalniku, tabličnem računalniku ali pametnem telefonu, medtem ko ste doma ali na poti. Smart WiFi prav tako omogoča kopico funkcij, med drugim gostovanje, starševski nadzor,
oddaljen dostop drugih prijateljskih ali doma
čih omrežij in enostavno sklicevanje na gesla
ali nadzor omrežja. Linksys je pred časom nove
funkcije dodal z nadgradnjo strojno-program

ske opreme, vse pa bodo omogočene za
WRT1200AC:
• OpenVPN Server (prihaja v maju),
• funkcije New Network Map,
• Wireless Widget,
• WiFi Scheduler,
• izboljšana identifikacija naprav.
Linksysov WRT1200AC je dodan seznamu več
kot šestdesetih usmerjevalnikov Linksys, ki so
bili predstavljeni vse od leta 1999 naprej. Linksys
je pred kratkim objavil tudi prodajo več kot
stotih milijonov usmerjevalnikov po vsem svetu
in tako postal član elitne skupine proizvajalcev
elektronske opreme za potrošnike, ki so presegli mejnik stotih milijonov.
(P. R.)
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