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výrobce

Použití produktu: Řešení Deco pomocí tří samostatných jednotek vytváří Wi‑Fi síť,
která pokryje domácnost vysokorychlostním bezdrátovým připojením. Deco se vždy při‑
pojí k té nejvhodnější jednotce, takže nabízí možnost pokrytí celého domu nepřerušova‑
ným připojením k internetu. O vyhledání optimálního umístění jednotek se postará mo‑
bilní aplikace, která slouží i k nastavení a ovládání dalších funkcí a vlastností. Systém
jednotek Deco představuje jednu provázanou síť, což má řadu výhod oproti řešení s jed‑
ním routerem doplněným opakovači signálu, které vytvoří více sítí a je obtížné je spra‑
vovat.
Popis produktu: Deco M5 představuje Wi‑Fi systém pro celou domácnost, který lze
ovládat mobilní aplikací. Tři jednotky Deco pokryjí domácnost bezdrátovou sítí o rych‑
losti až 1,3 Gbit/s. Každá jednotka Deco je vybavená čtyřmi interními anténami, dvěma
gigabitovými porty a USB portem. Jednotky se připojují prostřednictvím Bluetooth 4.2.
Díky rodičovské kontrole lze filtrovat obsah podle věku a řídit, kdy a na jak dlouho se
mohou jednotlivá zařízení připojovat k internetu. Zabudovaný antivirus chrání všechna
připojená zařízení včetně těch, která vlastní ochranu nemají. Správce má navíc k dispo‑
zici i měsíční přehledy o využití, blokovaném obsahu a zachycených bezpečnostních
hrozbách.
Zajímavé vlastnosti produktu:
■■ HomeCare – balíček funkcí, představující komplexní zabezpečení proti vnějším hroz‑
bám
■■ Jeden provázaný systém – pokrytí celého prostoru jediným provázaným systémem
■■ Deco aplikace – ovládání prostřednictvím mobilní aplikace
■■ Snadné doplnění – v případě potřeby pokrýt větší prostor, stačí přidat další jednotku
Deco
■■ Vestavěný antivirový software s tříletou licencí proti kybernetickým hrozbám
■■ QoS – jednotlivým zařízením lze přiřadit priority
■■ Pokročilá rodičovská kontrola
Záruka: tři roky
Cena (bez DPH): 6 600 Kč
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