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Xclaim™  Xi-3
FIREMNÍ WI-FI PŘÍSTUPOVÝ BOD 

Dvoupásmový 2x2 802.11ac interiérový přístupový bod

Přístupové body Xclaim nabízejí malým podnikům vynikající funkce, 

jednoduché a elegantní provedení i výhodnou cenu. Xi-3 je dvourádiový, 

dvoupásmový souběžný přístupový bod využívající nejmodernější technologii 

802.11ac Wi-Fi. Přístupový bod Xi-3 se pyšní špičkovým výkonem sítě Wi-Fi o 

rychlostech až 1,167 Gb za sekundu, což z něj dělá ideální volbu pro prostředí s 

vysokou hustotou, jako jsou například učebny nebo veřejné prostory.

VÝHODY

Jednoduché a elegantní provedení 

•	Architektura více přístupových bodů bez 

potřeby řadiče

•	Možnost úplné správy prostřednictvím 

mobilní aplikace

•	Automatické zjišťování přístupového bodu 

•	Snadná konfigurace pomocí průvodce

Spolehlivost na firemní úrovni

•	Od základů ručně vyráběné přístupové body

•	Nevychází ze standardního referenčního 

designu přístupových bodů

•	Sada funkcí pro firemní použití, které nejsou 

u tradičních SMB přístupových bodů  

k dispozici

Cenová dostupnost pro spotřebitele

•	Cenově dostupný výkon na firemní úrovni

•	Bezplatná aplikace pro konfiguraci,  

správu a statistiky

•	Nejsou požadovány žádné licence přístupo-

vého bodu

•	Jednoletá omezená záruka na hardware
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Xclaim™ Xi-3
FIREMNÍ WI-FI PŘÍSTUPOVÝ BOD

FUNKCE

•	Pokročilý design RF

•	Dynamická volba kanálu (automaticky)

•	Automatické přiřazování priority provozu (automaticky)

•	Airtime Fairness (automaticky)

•	Řízení pásma (automaticky)

•	 Izolace klienta (na přístupový bod)

•	Prostředí s jedním nebo více přístupovými body

•	4 SSID na přístupový bod

•	Správa s podporou cloudu

Malé podniky,  obrovské možnosti  
bezdrátového připojení
Přístupové body Xclaim podporují Wi-Fi připojení nové generace, 
jež uspokojí všechny vaše firemní potřeby, jako je například 
přístup vašich hostů přes hotspot a zabezpečení Wi-Fi připojení 
na ochranu vašich zaměstnanců i firemních dat. Přístupové body 
Xclaim jsou připraveny na spolupráci s mobilními zařízeními 
(chytrými telefony, tablety) i tradičními Wi-Fi produkty s podporou 
rychlého a spolehlivého bezdrátového připojení.  

Zbrusu nový přístup k Wi-Fi připojení
Přístupové body Xclaim přicházejí s novým přístupem k Wi-Fi 
připojení. Malé podniky se již nemusí rozhodovat, zda zvolí 
přehnaně složité a nákladné firemní řešení nebo klasické spotře-
bitelské produkty postrádající komplexnější funkce. Řada Xclaim 
představuje kompletní systém, které v sobě kombinuje spolehli-
vost a jednoduchost se špičkovými Wi-Fi technologiemi na firemní 
úrovni. Produkty Xclaim byly vyvinuty tak, aby dokonale vyhověly 
jedinečným požadavkům malých podnikových sítí.

Připojit, kliknout a je to 
Po stažení bezplatné aplikace s názvem Harmony for Xclaim je 
možné konfigurovat, monitorovat a spravovat více přístupových 
bodů a sítí z jediného chytrého zařízení položeného na dlani. S 
aplikací Harmony je zabezpečení připojení Wi-Fi hračka: Stačí jen 
pro vaše data, která potřebujete zabezpečit, vytvořit samostatnou 
síť Wi-Fi a ochránit ji firemním šifrováním průmyslového standardu. 
Pro jeden přístupový bod lze vytvořit až 4 samostatné sítě Wi-Fi 
(SSID), takže je možné na různých bezdrátových sítích zřídit 
podporu a zabezpečení různých firemních požadavků.

Wi-Fi pro každého
Nastavte si vlastní zabezpečenou a spolehlivou síť Wi-Fi, aniž 
byste k tomu potřebovali drahé cloudové služby, specializovaná 
zařízení nebo další komplikovaný software. Aplikace Harmony vám 
umožňuje rychle nastavit zabezpečené sítě Wi-Fi s více přístupový-
mi body Xclaim – stačí vám k tomu jen pár minut, takže se budete 
moci hned zase soustředit na svoje podnikání. 
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VÝKON A KAPACITA

SOUBĚŽNÉ STANICE •	Až 100 klientů

WI-FI

STANDARDY •	IEEE 802.11a/b/g/n/ac
•	2,4 GHz a 5 GHz

PODPOROVANÉ  
RYCHLOSTI 
PŘENOSU DAT

•	802.11n/ac: 6,5 Mb/s – 173,4 Mb/s (20 MHz) 
•	13,5 Mb/s – 400 Mb/s (40 MHz)
•	29,3 Mb/s – 867 Mb/s (80 MHz)
•	802.11a: 54, 48, 36, 24, 18, 12, 9 a 6 Mb/s
•	802.11b: 11, 5,5, 2 a 1 Mb/s
•	802.11g: 54, 48, 36, 24, 18, 12, 9 a 6 Mb/s

AUTOMATICKÁ 
VOLBA KANÁLU

•	Podporováno

RF VÝSTUPNÍ 
VÝKON 

•	25 dBm pro 2,4GHz†
•	25 dBm pro 5GHz†

BSSID •	Až 4

ÚSPORA ENERGIE •	Podporováno

ZABEZPEČENÍ 
BEZDRÁTOVÉ SÍTĚ

•	WPA-PSK, WPA-TKIP, WPA2 AES

CERTIFIKACE •	FCC (USA), IC (Kanada), CE (evropské státy)

ANTÉNA •	Všesměrová

† Maximální výkon se liší v závislosti na konkrétní zemi

FYZICKÉ CHARAKTERISTIKY

NAPÁJENÍ •	Vstup stejnosměrného proudu: 12 V DC 1,0 A
•	Napájení přes Ethernet 802.3 af

FYZICKÁ VELIKOST •	15,8 cm x 15,8 cm x 4 cm (6,2" x 6,2" x 1,57")

HMOTNOST •	350 g (0,77 lb)

PORTY ETHERNETU •	1 automatické MDX, automatické 
rozpoznávání 10/100/1000 Mb/s, RJ-45, 
PoE port (na jednom portu)

MOŽNOSTI UZAMČENÍ •	Skrytý mechanismus západky
•	Otvor pro zámek Kensington 
•	Klíč T-bar Torx
•	Držák (902-0108-0000) Šroub a visací 

zámek Torx (prodáváno samostatně)

PODMÍNKY 
PROSTŘEDÍ

•	Provozní teplota: 0 °C – 50°C
•	Provozní vlhkost:  

10 % – 95 % nekondenzující

SPOTŘEBA ENERGIE Napájení PoE
•	Nečinnost: 4 W
•	Typické: 5,95 W
•	Maximum: 10,5 W

Napájení 12 V DC
•	Nečinnost: 4 W
•	Typické: 6,13 W
•	Maximum: 11,1 W

Informace o objednání produktu

POPIS MODELU

Firemní Wi-Fi přístupový bod Xclaim Xi-3 

AP-Xi-3-XX00 Interiérový dvoupásmový (souběžné 2,4GHz a 5GHz 
pásmo) 802.11ac bezdrátový přístupový bod. 2x2 (2 pro-
storové proudy). Obsahuje adaptér PoE. S modely -US00 
je dodáván napájecí kabel pro USA. Pro modely -WW00 
si zdarma samostatně objednejte napájecí kabel pro vaši 
konkrétní zemi.

Volitelné příslušenství

902-0300-XX00 Napájecí kabel pro adaptér PoE

POZNÁMKA: Při objednávání interiérových přístupových bodů Xclaim je třeba určit cílovou 
oblast tím, že XX nahradíte buď -US, nebo -WW. Při objednávání PoE injektoru nebo zdrojů 
napájení je třeba určit cílovou oblast tím, že XX nahradíte buď -US, -EU, -AU, -BR, -CN, -IN, 
-JP, -KR, -SA, -UK nebo -UN.

SPRÁVA

MOŽNOSTI NASAZENÍ •	Skupina nebo samostatně 

KONFIGURACE •	Harmony for Xclaim
•	Doporučeno pro sítě až o  

10 přístupových bodech


