ั้
TP-Link Archer VR400 โมเด็มเราเตอร์ชนเยี
ย
่ ม
ื่ มต่อทีห
ให้ประสบการณ์การเชอ
่ ลากหลาย
หากใครที่กาลังหาโมเด็มเราเตอร์ ใหม่ๆ สักตัวอยู่ วันนี ้เราขอแนะนา TP-Link Archer VR400 เราเตอร์ ที่มีดีไซน์
สวยงาม รองรับการเชื่อมต่อความเร็ วสูงทังแบบ
้
ADSL และ VDSL ผ่านสายเคเบิล, ไฟเบอร์ และสามารถเชื่อมต่ออุปกรณ์ได้
ทังหลายทั
้
งเครื
้ ่ องพิมพ์, แอร์ การ์ ด

รูปลักษณ์ของเครื่ องเป็ นสีเหลีย่ มผืนผ้ าแบ่งมีเส้ นขอบต้ านเครื่ อง 3 เส้ นด้ านบน พร้ อมฐานรอง 4 ตาแหน่ง ด้ านหน้ ามี
ไฟแสดงสถานะการทางานที่ด้านหน้ าตัวเครื่ องเมื่อฟังก์ชนั ไหนทางานจะมีไฟสีเขียวสว่างขึ ้นมา ด้ านหลังเครื่ องมีเสาอากาศ
3 ต้ นที่สามารถขยับ หรื อถอดเปลีย่ นเพื่อเพิ่มความเสถียรของสัญญาณ พร้ อมทังมี
้ ช่องเชื่อมต่อประกอบไปด้ วยพอร์ ต RJ11
สาหรับเชื่อมต่อ DSL ด้ วยสายโทรศัพท์, พอร์ ต LAN ความเร็ ว 10/100/1000Mb/s จานวน 4 พอร์ ต โดยพอร์ ตที่ 4 สามารถใช้
เชื่อมต่อ WAN, ช่องเชื่อมต่อ USB มีปมเปิ
ุ่ ด/ปิ ด การใช้ งาน Wi-Fi ปุ่ ม WPS สาหรับเปิ ดใช้ งาน Wi-Fi โดยไม่ต้องใส่รหัส และ
ปุ่ ม Reset สาหรับรี สตาร์ ทเราเตอร์

Wi-Fi ลื่นเน็ตไม่ มีสะดุดด้ วยความเร็วสูงสุดถึง 1.2Gb/s
TP-Link Archer VR400 ช่วยสร้ างประสบการณ์การเชื่อมต่อให้ คณ
ุ อย่างรวดเร็ วด้ วยการส่งผ่านข้ อมูลได้ ทงคลื
ั ้ น่
ความถี่ 2.4 และ 5GHz โดยการส่งผ่านข้ อมูลด้ วยคลืน่ 2.4GHz จะมีความเร็ วสูงสุด 300Mb/s และส่งผ่านข้ อมูลด้ วยคลื่น
5GHz จะมีความเร็วสูงสุด 867Mb/s ด้ วยความเร็วขนาดนี ้ไม่วา่ การเล่นเกมออนไลน์, ดูหนังความละเอียดสูง หรื อการใช้ งาน
ออนไลน์ตา่ งๆ ของคุณก็สามารถทาได้ อย่างรวดเร็ วลืน่ ไหล ไม่ต้องเสียเวลาโหลดหรื อบัฟเฟอร์ เน็ตอีกต่อไป

ความเร็วสุดแรงไปกับเครื อข่ าย VDSL
TP-Link Archer VR400 รองรับเทคโนโลยีการเชื่อมต่อล่าสุดอย่าง VDSL ที่มีมีอตั ราการถ่ายโอนข้ อมูลสูงสุดถึง 100
Mb/s ซึง่ การใช้ งานเร็ วกว่าระบบ ADSL ถึง 5 เท่าทาให้ การใช้ งานของคุณทาได้ อย่างรวดเร็วทันใจ แต่ถ้าใครที่บ้านไม่รองรับ
ระบบ VDSL เราเตอร์ TP-Link Archer VR400 ก็ยงั สามารถรองรับการเชื่อมต่ออีกหลายรูปแบบประกอบไปด้ วย VDSL2,
ADSL2+, ADSL2, และ ADSL

ระบบการเชื่อมต่ อที่หลากหลาย
ด้ วยช่องเชื่อมต่อที่มีมากมายของเราเตอร์ TP-Link Archer VR400 ทาให้ คณ
ุ สามารถดังแปลงการใช้ งานเราเตอร์ ได้
หลากหลายรูปแบบไม่วา่ จะเป็ นการต่ออินเทอร์ เน็ตทัว่ ๆไปผ่านพอร์ ต RJ11 สาหรับเชื่อมต่อ DSL พอร์ ต LAN 4 พอร์ ตคอยทา
หน้ าที่เชื่อมต่ออินเทอร์ เน็ตไปยังอุปกรณ์ที่รองรับสาย LAN ของคุณมีพอร์ ต LAN ตัวที่ 4 ทีเ่ ป็ นพอร์ ต WAN ในรูปแบบ Gigabit
Ethernet สามารถเปลีย่ นเชื่อมต่อให้ เป็ นเราเตอร์ ไร้ สายเพื่อเชื่อมต่อกับอุปกรณ์โมเด็ม DSL เคเบิล, ไฟเบอร์ หรื อเชื่อมต่อกับ
อุปกรณ์ที่ต้องการใช้ งานอินเตอร์ เน็ตความเร็ วสูง และช่องเชื่อมต่อ USB สาหรับใช้ งานเป็ น Print Server ใช้ ตอ่ พริ นเตอร์ จาก
ช่อง USB ใช้ เป็ น Media Server สาหรับสารองไฟล์เป็ นส่วนกลางแล้ วใช้ อปุ กรณ์ตา่ งๆ ที่เชื่อมต่อกับเราเตอร์ เพื่อดาวน์โหลด
ไฟล์ลงอุปกรณ์นนๆ
ั ้ ได้ อย่างรวดเร็ ว หรื อใช้ เป็ น USB dongle ใช้ เป็ นตัวกระจายสัญญาณโทรศัพท์ได้ ทงั ้ 3G/4G

สามารถการกระจายสัญญาณได้ ไกลกว่ าเดิม
TP-Link Archer VR400 รองรับเทคโนโลยี Beamforming บนเครือข่าย 5GHz ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการกระ
สายสัญญาณไร้ สายของคุณให้ กว้ างและมีความเสถียรมากยิ่งกว่าเดิม

ตัง้ ค่ าได้ ง่ายๆ ผ่ านสมาร์ ทโฟนของคุณ
การตังค่
้ าของ TP-Link Archer VR400 สามารถทาได้ ง่ายๆ บนสมาร์ ทโฟนของคุณเพียงดาวน์โหลดแอปฯ Tether ซึง่
มีให้ ใช้ งานทังระบบ
้
Android และ iOS เมื่อโหลดมาแล้ วก็ใส่การตังค่
้ าของเราเตอร์ ที่ใช้ งานอยูเ่ พียงเท่านี ้ก็สามารถควบคุม
ระบบต่างๆ ของเราเตอร์ ได้ ทนั ที

ใส่ ใจความปลอดภัยด้ วยฟั งก์ ชันเข้ ารหัสและระบบควบคุมต่ างๆ
นอกจากนัน้ TP-Link Archer VR400 ยังใส่ใจเรื่ องความปลอดภัยด้ วยระบบฟังก์ชนั ต่างๆ อย่างระบบ Guest
Network ที่จะสร้ างระบบเชื่อมต่อย่อยออกมาให้ ผ้ อู ื่นได้ ใช้ งาน โดยไม่ต้องเชื่อมต่อกับระบบหลัก อีกทังยั
้ งง่ายต่อการใช้ งาน
เพราะไม่ต้องใรหัสที่ตงไว้
ั ้ ในเครื อข่ายหลัก ฟั งก์ชนั Parental Controls สาหรับตรวจสอบและควบคุมการใช้ งานอินเทอร์ เน็ต
ของเราว่าใช้ งานเว็บไซต์อะไรบ้ างพร้ อมทังตั
้ งบล็
้ อกเว็บไซต์ทไม่
ี่ ้ เหมาะสมได้ โหมด Advanced Security ที่จะเข้ ารหัสความ
ปลอดภัยด้ วย NAT Firewall, Access Control และ IP & MAC Address Binding

คุณสมบัตทิ างเทคนิค
 มาตรฐาน WiFi: IEEE 802.11a/n/ac 5GHz, IEEE 802.11b/g/n 2.4GHz
 ความเร็ว: 867Mb/s at 5GHz/300Mb/s at 2.4GHz
 การเชื่อมต่อ: 4x 1000Mb/s, RJ45 LAN, 1x RJ11, 1x USB 2.0
 กาลังสัญญาณ: 2.4GHz <20dBm(EIRP)/5GHz <23dBm(EIRP)
 โหมดเราเตอร์ : VDSL/ADSL, Wireless 3G/4G
 ความปลอดภัย: NAT Firewall, Access Control, IP & MAC Address Binding
 ฟี เจอร์ อื่นๆ: Samba(Storage)/FTP Server/Media Server/Printer Server
- 2.4GHz guest network, 5GHz guest network
ข้ อมูลเพิ่มเติม: http://bit.ly/2e60UY0

