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Dráty nejsou
v módě

Computer doporučuje

Pokud si pořizujete nový Wi-Fi router, nemá už ani
smysl uvažovat o takovém, který neumí prakticky
všemi novými zařízeními podporovaný standard
802.11ac. Dnes už pro 802.11ac router nemusíte
sahat hluboko do kapsy. [Antonín Trčálek]

R

ychlosti Wi-Fi routerů se pomalu
zvyšují, zatímco jejich cena se
snižuje. Není to tak dávno, kdy
byly routery podporující standard
802.11ac zařízeními, na která jste si
museli nachystat alespoň dvě tisícovky. Dnes je situace o poznání lepší,
a zatímco nejlevnější dvoustreamový
(N300) Wi-FI router koupíte už za
400 Kč (Tenda N30, jednostreamové
N150 nemá vůbec smysl kupovat),
Wi-Fi router komunikující v obou

pásmech (2,4 i 5 GHz) lze pořídit do
tisícovky. Proto jsme se v našem testu
zaměřili právě na cenově dostupné
Wi-Fi routery do 1 300 Kč s podporou
standardu 802.11ac. Jak vidíte z naší
tabulky, dají se dnes za tyto peníze
pořídit i velmi rychlé routery.

Pásma a streamy
Drtivá většina uživatelů stále používá
pásmo 2,4 GHz a standard 802.11n,
který tu s námi bude ještě hodně

Pokud hledáte co
nejrychlejší router
s USB a výborným
dosahem, sáhněte
po modelu
Zyxel
NBG6515.
NBG65

34

Jestli
nepotřebujete
J
USB
U a oceníte
dva
d streamy
a gigabitové porty,
je jasnou volbou
Netis
WF2780.
N

34

dlouho. Nicméně prakticky všechna
nová zařízení (lepší mobilní telefony
a tablet, notebooky) již podporují
standard 802.11ac. Co vám tento standard přinese? Tím hlavním argumentem je mnohem vyšší rychlost, která
je patrná i z naší tabulky. Zatímco
u 802.11n činila signálová rychlost
maximálně 150 Mb/s, a to ve 2,4GHz

802.11AC WI-FI ROUTERY DO 1 300 KČ
Rychlost a dosah [50 %]
1. Zyxel NBG6515
2. Netis WF2780
3. TP-Link Archer C50
4. Asus RT-AC51U
5. Edimax BR-6208AC
6. TP-Link Archer C20
7. D-Link DIR-810L
8. D-Link DIR-809
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8,8
8,9
6,2
4,9
6,2
4,7
4,1
3,8

Výbava [10 %]
8,5
2,7
8,0
7,2
1,4
8,1
1,2
1,4

Nastavení a funkce
[30 %]
5,5
5,7
6,0
7,7
5,9
6,0
6,6
3,9

Provoz [10 %]
7,6
5,2
7,6
8,1
8,3
7,8
8,5
6,3

Celkem
7,7
6,9
6,5
6,3
5,8
5,7
5,0
3,9

Cena za bod
169 Kč
138 Kč
201 Kč
159 Kč
163 Kč
174 Kč
221 Kč
256 Kč

Cena
1 300 Kč
960 Kč
1 300 Kč
1 000 Kč
950 Kč
1 000 Kč
1 100 Kč
990 Kč

Minulé testy
v Computeru
Více dBi nemusí
znamenat lepší
pokrytí
Vyzařovací charakteristiky antén se
liší podle jejich zisku. Pokrytí signálem
z antény si můžete představit jako
koblihu, která má stále stejný objem (ten je
dán vysílacím výkonem antény), ale s vyšším
ziskem se více zplošťuje a roztahuje. Takže
se 7dBi anténou sice dosáhnete dále, ale
za cenu chybějícího pokrytí či velmi slabého
pokrytí (postranní laloky) v patře nad a pod vámi.
Záleží samozřejmě také na tom, jak antény natočíte.
Pokud jsou dvě, je pro pokrytí horního a dolního
patra ideální, aby vůči sobě svíraly úhel 45°. Je to
z toho důvodu, aby šly z každé antény signály jiným
směrem a uplatnilo se MIMO. Tak také zaručíte, že se
k přijímači dostane alespoň signál z jedné antény.

802.11N
Netis WF2780

11,2 MB/s

Zyxel NBG6515

9,5 MB/s
11,4 MB/s

Asus RT-AC51U

6,7 MB/s

TP-Link Archer C20

5,7 MB/s

11,3 MB/s
8,6 MB/s
10,8 MB/s
8,6 MB/s
7,1 MB/s

TP-Link Archer C50
Edimax BR-6208AC
D-Link DIR-810L
D-Link DIR-809

11,4 MB/s

4,1 MB/s
6,3 MB/s

2,5 MB/s

2 streamy, 2,4 GHz - přímo (TM P648-M)
2 streamy, 2,4 GHz - přes zeď (TM P648-M)

pásmu při často nedosažitelné šířce kanálu
40 MHz, u 802.11ac již komunikace probíhá
v nezarušeném 5GHz pásmu s šířkou kanálu
80 MHz a signálovou rychlostí na jeden
stream 433 Mb/s. Všechny 802.11ac Wi-Fi
routery samozřejmě podporují i komunikaci
se standardem 802.11n v 5GHz pásmu, záleží
jen na připojeném klientovi, jakým standardem a na jaké frekvenci bude chtít komunikovat. Problém 5GHz pásma je však v tom,
že signál o tak vysoké frekvenci obtížněji
prostupuje zdmi či překážkami, snáze se
utlumí a nemá takový dosah. Výsledkem
jsou nižší rychlosti, které však má za úkol
kompenzovat rychlejší standard 802.11ac.
Navíc je především v husté panelové zástavbě 2,4GHz pásmo tak zahlcené, že bývá
problém dosáhnout reálných rychlostí nad
2 MB/s a standard 802.11ac je tak pro bezdrátovou komunikaci přímo dar z nebes.

Je zapotřebí si ale také
uvědomit, co je to vlastně ten
stream. Jde především o funkci
18,5 MB/s
MIMO, neboli vícenásobný vstup
a vícenásobný výstup, která se
15,7 MB/s
dočkala poprvé nasazení u standardu 802.11n. Jde o to, že pro
komunikaci není navázáno jen
jedno spojení (stream), ale rovnou dvě či více na více kanálech.
Tyto streamy, či chcete-li datové
toky, se šíří prostorem nezávisle,
ideálně jinými cestami a přijímač
je pak zase spojí dohromady
v jediný výsledný tok. Teoreticky
tak lze dosáhnout dvoj- (N300,
AC867), tří- (N450, AC1300)
i vícenásobných rychlostí.
Dříve se v označení routerů
rozšiřoval nešvar v podobě sčítání rychlostí
streamů v obou pásmech, potkali jste tak
routery N600 (N300 + N300), N750 (N300
+ N450) atd. S příchodem standardu 802.11ac
zase začali výrobci sčítat rychlost ve 2,4GHz
(802.11n) a v 5GHz pásmu (802.11ac), takže
píšou například až 1,17 Gb/s (N300 + AC867)
nebo až 1,6 Gb/s (N300 + AC1300). Směrodatná pro vás ale není zavádějící celková
rychlost, nýbrž počet streamů v tom kterém
pásmu a standardu.
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Devět 15,6" a 13,3" notebooků
Deset jedno- a dvoudiskových NASů

8/16

Šest 7" a 8" tabletů do 4 500 Kč
Jedenáct Bluetooth sluchátek

7/16

Dvanáct SSD s kapacitou 480–512 GB
Dvanáct IP kamer do 4 500 Kč

6/16

Deset telefonů s Androidem
Sedm digitálních fotoaparátů

5/15

Sedm zařízení 2v1
Osm outdoorových kamer

Stomegabit versus gigabit
Routery v cenové kategorii do 1 300 Kč se
mohou až na výjimky pochlubit jen jedním streamem v 5GHz pásmu a je u nich
uváděna konfigurace N300 + AC433. Je však
zapotřebí si uvědomit, že ten jeden stream
platí i pro standard 802.11n, což znamená, že
v 5GHz pásmu poskytne signálovou rychlost

Wi-Fi router Zyxel NBG6515
nabízí nejen možnost uchycení
na zeď a rychlý USB port,
ale také přepínač,
pomocí kterého
snadno přepnete
do jiného režimu
– router/AP/
repeater

Chcete starší čísla Computeru? Volejte bezplatně

800 248 248

TEST
PŘÍKON
2,5 W

Edimax BR-6208AC

3,6 W
2,9 W
4,1 W
3,3 W
4,4 W
3,4 W

TP-Link Archer C20
Asus RT-AC51U
Zyxel NBG6515

5,3 W

3,6 W

TP-Link Archer C50

4,7 W
3,9 W
4,4 W
5,0 W

D-Link DIR-809
Netis WF2780
při nečinnosti

3,8 W

2,7 W

D-Link DIR-810L

6,9 W

při zátěži Wi-Fi

maximálně 150 Mb/s. Správně by tedy
měli výrobci uvádět N300 + N150/
AC433. U dvoustreamových routerů
v obou pásmech už tento problém
řešit nemusíte, tam můžete počítat
s rychlostmi N300 + N300/AC867.
Jak ale můžete vidět z naší tabulky,
čistě dvoustreamové routery jsou

také náročnější na spotřebu elektrické energie, stejně jako ty, které mají
gigabitové porty.
A právě gigabitové porty mají
společně s dalším 5GHz streamem
navíc hlavní podíl na vyšší ceně
routeru. Jak vidíte v našem testu, až
na dva routery na prvních příčkách
měly všechny pouze 100Mb/s porty, což jakékoli rychlosti omezilo na
maximálně 11,4 MB/s. Je však dobré
si uvědomit, zda skutečně gigabitové porty a potažmo gigabitovou síť
potřebujete. Jsou k tomu v podstatě
jen dva zásadní důvody – síťový disk
NAS a rychlejší než 100Mb/s připojení
k internetu. Pokud ani jedno z toho
nemáte či nechystáte, jen stěží gigabit
a rychlosti nad 11,4 MB/s využijete.

Užitečné USB porty
Jak můžete vidět i v našem testu,
USB porty už nejsou doménou pouze
drahých Wi-Fi routerů, vyskytují se
dokonce i u modelů, které pořídíte
za tisícovku. Takový USB port přitom

nemusí sloužit pouze jako síťový disk
a nahradit tak skromný NAS – žádný
z testovaných routerů neměl problém
s roztočením i čtením a zápisem na
externí 2,5" 2TB disk. Některé routery
poskytnou také tiskový server, takže
tak můžete jednoduše udělat z obyčejné USB tiskárny síťovou, sdílenou
v celé vaší síti. Nejdále ale zašel Asus,
který umožňuje do USB portu připojit
i 3G/4G adaptér a získat tak ať záložní,
nebo primární mobilní připojení k síti.
Dokonce přináší i takové funkce pro
USB port, jako je stahování souborů na
USB disk bez připojeného počítače.
U Wi-Fi routerů není důležitá jen
hardwarová, ale také softwarová
výbava, jednoduché ovládání a bohaté
možnosti pokročilého nastavení webového rozhraní jistě oceníte, jako další
funkce, které může přinést. Pokud by
vám ale z nějakého důvodu prostředí
routeru nevyhovovalo, existují pro
řadu routerů alternativní firmwary,
jejichž seznam můžete najít například
na prejdi.cz/WRT.

Kanály pro 2,4 a 5 GHz

USA

20
40
80
160
20

Evropa/
Japonsko

40
80
160
20

Indie

40
80
160
20

Čína

40
80
160

10/16
32 Computer

5,35–5,49 GHz

5,49–5,725 GHz
100
104
108
112
116
120
124
128
132
136
140
144

5,735–
5,825 GHz

5,825–
5,925 GHz

149
153
157
161
165
169
173
177
181

5,17–5,33 GHz

68
72
76
80
84
88
92
96

5 GHz

36
40
44
48
52
56
60
64

V Evropě máme ve 2,4GHz pásmu k dispozici celkem třináct kanálů od frekvence 2,401 do 2,483 GHz, k dispozici
je tedy celková šířka pouhých 82 MHz. Proto se kanály navzájem překrývají. Pokud byste chtěli nastavit trojici
nepřekrývajících se kanálů s šířkou 20 MHz, musíte zvolit kanály číslo 1, 6 a 11 (2,401 až 2,423 GHz; 2,426 až 2,448 GHz
a 2,451 až 2,473 GHz). To tedy znamená, že při tomto optimálním nastavení vedle sebe mohou fungovat jen tři
jednostreamové (N150) Wi-Fi routery, aniž by se navzájem rušily – všechny s šířkou kanálu 20 MHz, tedy fyzickou
rychlostí 72 Mb/s. Při šíři kanálu 40 MHz můžete použít jen kanály 3 a 9, a přesto se budou mírně překrývat. Při
signálové rychlosti 150 Mb/s tak
2,4 GHz
obsadíte polovinu celého 2,4GHz
Wi-Fi spektra, při 300 Mb/s pak
úplně celé (pro oba streamy).
Proto budou rychlosti ve 2,4GHz
pásmu vždy nižší než v 5GHz.
5GHz Wi-Fi pásmo má
v Evropě k dispozici celkem
devatenáct vzájemně se
nepřekrývajících kanálů s šířkou
20 MHz (8 + 11) a celková šířka pásma pro Wi-Fi komunikaci činí vysokých 395 MHz (5,17 až 5,33 GHz a 5,49 až
5,725 GHz). Používat lze kanály 36, 40, 44, 48, 52, 56, 60, 64 a 100, 104, 108, 112, 116, 120, 124, 128, 132, 136, 140. Pro
šířku pásma 40 MHz máte k dispozici celkem devět oblastí (4 + 5), pro 80 MHz pak čtyři (2 + 2 a pro 160 MHz jen dvě
(1 + 1). U drtivé většiny levných Wi-Fi routerů však bývají přístupné pouze kanály 36 až 48.

AKTUÁLNÍ ČÍSLO COMPUTERU

PRÁVĚ V PRODEJI

• TRENDY ROKU 2017
• VŠE O 5G SÍTÍCH
• STAVÍME 3D TISKÁRNU
• VYBAVUJEME DOMÁCÍ ELEKTRODÍLNIČKU
• ZRYCHLETE POMALÝ ANDROID

Jak jsme testovali

O

testovat rychlost Wi-Fi routerů
není jednoduchou záležitostí,
což u moderních vícepásmových
a s podporou standardu 802.11ac platí
dvojnásob. Při testech se totiž musí
otestovat všechny možné kombinace
s jedním či dvěma streamy, ve standardu 802.11n a 802.11ac a v pásmu
2,4 a 5 GHz. Samotné testy rychlostí
bezdrátových i klasických metalických
rozhraní se na celkovém hodnocení
podílejí 50 %, výbava čítající především USB porty pak 10 %, důležitá
nastavení a funkce 30 % a provozní
vlastnosti 10 %. Pokud by vám takto
nastavené váhy nevyhovovaly, ignorujte celkové pořadí a dívejte se na dílčí
výsledky v jednotlivých kategoriích.

Stejný kanál i jeho šířka
Do všech routerů jsme před samotným testováním nahráli nejnovější
firmware a nastavili je shodně tak, aby
podávaly stejné výsledky. Důležité
bylo nastavení kanálů – kanál číslo 3
u 2,4 GHz a kanál číslo 44 u 5 GHz
pásma, aby měly routery stejné podmínky. U 2,4GHz pásma jsme nastavili
šířku kanálu 20/40 MHz, případně
INZERCE 257570/13

pevně 40 MHz, jelikož nebylo prostředí, kde se testy odehrávaly, nijak
výrazně rušeno. To dokládá i fakt, že
až na routery od D-Linku neměly žádné se šířkou kanálu 40 MHz ve 2,4GHz
pásmu problém. Samozřejmostí bylo
nastavení toho nejvyššího zabezpečení WPA2 s klíčem AES. Testy probíhaly
v řadovém rodinném domě v městské
zástavbě na okraji Brna. Rychlost

book Asus Transformer Book Trio
TX201LA osazený Wi-Fi adaptérem
Intel Wireless-AC 3160, pro dvoustreamovou komunikaci se standardem 802.11n (N300 2,4 GHz Acer
a N300 5 GHz) pak notebook Acer
Aspire S7-391 osazený adaptérem
Intel Wireless-N 7260 a konečně
pro dvoustreamovou komunikaci se standardy 802.11n a 802.11ac

Různé notebooky mohou kvůli jiným anténám
podávat na stejných místech různé výsledky
Wi-Fi jsme měřili celkem třemi notebooky s různými M.2 Wi-Fi adaptéry.
Měli jsme tři stanoviště – první s přímou viditelností a vzdáleností 5 metrů
od Wi-Fi adaptéru. Druhé pak bylo
vzdáleno již 10 metrů za jednou zdí,
signál se však mohl do těchto míst dostat i pomocí odrazů. A konečně třetí
stanoviště bylo umístěno o patro níže,
oddělené železobetonovým stropem
a jednou sádrokartonovou zdí.
Pro jednostreamovou komunikaci
(N150 a AC433) jsme použili note-

notebook Acer TravelMate P648-M
osazený adaptérem Intel Wireless-AC
7265. Dva streamy u 802.11n (N300)
jsou tedy změřeny dvakrát s různými
výsledky a na tom je názorně vidět,
jak moc záleží i na klientovi. Pro
samotné zjištění rychlosti přenosu byl
použit soubor o velikost 1 GB, který
jsme přes sdílení ve Windows přenesli
na počítač připojený do LAN portů
minimálně třikrát a stopovali dobu
přenosu. Údaje v tabulce tedy jsou
vždy průměrem z více měření.
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Zyxel NBG6515

ednoznačným vítězem našeho testu se
stal nedávno uvedený Wi-Fi router Zyxel
NBG6515, který se jako jeden z mála
může pochlubit gigabitovými porty a současně portem USB, navíc snadno přístupným na
pravém boku. To ovšem nebyly jediné důvody, proč se NBG6515 i přes podporu pouze
jednoho streamu pro 5GHz pásmo umístil
na první příčce. Především se při testech
ukázalo, že poskytne rychlé připojení i ve
vzdálenějších oblastech, a to i o patro
níže přes několik zdí. To je důkazem, že
3dBi antény mohou být někdy lepší
volbou než 5dBi – pokryjí totiž lépe
i oblasti nad a pod Wi-Fi routerem.

1 300 Kč

PALEC

2.

169 Kč za bod

960 Kč
138 Kč za bod
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výbava
nastavení a funkce
provoz

Tento Wi-Fi router se vymyká i možnostmi nastavení 5GHz kanálů – umí
pokrýt prakticky všechny
pokrý
I přes
př přítomnost gigabitových portů se může tento router
pochlubit
nízkou spotřebou – bez zátěže si vzal pouhých
poc
3,4 W.
Zyxel
Zy myslel při konstrukci routeru i na uchycení na zeď,
navíc
nav na spodní straně najdete jinde nevídaný přepínač,
kterým
jednoduše zvolíte režim funkce tohoto routeru. Na
kter
výběr
máte mezi routerem, AP a repeaterem, navíc ještě
vý
najdete
mezi zadními porty nejen celkový vypínač, ale
n
můžete i vypnout pouze bezdrátové rozhraní. Možnosti
nastavení Wi-Fi routeru v počeštěném rozhraní jsou spíše
š průměrné – třeba u dalších SSID nelze omezit přístup
do vnitřní
sítě. I tak je ale tento router skvělou volbou.
v

Router vybočuje mezi
ostatními i svými čtyřmi
anténami, z nichž dvě
slouží pro 2,4 a dvě pro
5GHz pásmo. Jak jsou
ovšem antény takto
blízko u sebe, dost to
ztěžuje jejich optimální
natočení a situaci neulehčuje ani fakt, že lze
klouby antén nastavit
jen v omezeném rozsahu. Trochu lepší je pak
situace, kdy budete router provozovat položený
naplocho. Je ovšem
možné jej i pověsit na
zeď, nechybí mu k tomu
Rodičovská kontrola neboli filtrování přístupu zde dokáže zablokovat
Ro
na pravé/spodní straně
url i pouze podle klíčových slov, ale pouze pro všechny uživatele
ur
příslušné úchyty.
Webové prostředí
outer Netis WF2780 působí při
routeru vás jistě příjemně překvapí popohledu na jeho cenu a parametčeštěním a svou přehledností, ale jen
ry trochu jako zjevení. Za necelou
do té doby, než narazíte na nepřesné
tisícovku totiž jako jediný v našem
či trochu zavádějící překlady. Možnosti
testu nabídne jak gigabitové porty, tak
nastavení jsou pro běžné použití plně
dva streamy v obou pásmech, takže
dostačující, nechybí třeba celkem šest
se standardem 802.11ac poskytne
SSID pro hosty, kterým můžete omezit
signálovou rychlost až 867 Mb/s. To
přístup do intranetu nebo pokročilá
dokládají i dosažené vysoké rychlosti
rodičovská kontrola. Daní za dva streapři přímé viditelnosti až 47 MB/s. Stačí
my a gigabitové porty je však u tohoto
ale zajít za roh a razantně se sníží.
routeru vyšší spotřeba.

R

7,7
rychlost a dosah

Netis WF2780

DOBRÁ
KOUPĚ

VERDIKT

Gigabitové porty
Výborné pokrytí
Praktické přepínače
a vypínače
Nízká spotřeba

Nastavení
hostovaných sítí
Neumí tiskový
server
Pro 5GHz pásmo jen
jeden stream

VERDIKT

6,9
rychlost a dosah
výbava
nastavení a funkce
provoz

Bezkonkurenční
cena
Gigabitové porty
a dva 5GHz streamy
Možnosti
polohování

Komplikovanější
nastavení antén
Chybí USB
Vyšší spotřeba

3.
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TP-Link Archer C50

a třetím místě skončil povedený Wi-Fi router Archer C50 od
společnosti TP-Link, který hned
na první pohled zaujme svými lesklými
černými plochami. Ty jsou však dosti
nepraktické – je na nich hned vidět každé
zrnko prachu, otisk prstu i šmouha
a snadno se také odřou jen intenzivnějším čištěním. Ale u routeru to až
tak nevadí, důležitý je jeho dosah
a rychlosti, na které může být tento
model pyšný. Vedl si výborně i na
nejvzdálenějším stanovišti, ovšem
při přímé viditelnosti je rychlost
již limitována jeho 100Mb/s porty. Router má i USB port, i když
vcelku nešťastně umístěný

výbava
nastavení a funkce
provoz

Pokročilejší nastavení sítě pro hosty budete jinde hledat jen stěží

201 Kč za bod

M

vzadu. Ten
Te se může pochlubit nejen docela vysokými přenosovými rychlostmi při kopírování dat, ale také přítomností uživatel
uživatelských účtů a tiskového serveru.
Webové prostředí má router pro TP-Link zcela typické – jednoduché
anglické s rámci a hlavně s podrobnými
jedno
vysvětlivkami,
k čemu která funkce přesně slouží a co se
vysvět
stane,
když ji zapnete. To je jinde prakticky nevídas
né. Routeru nechybí alespoň základní rodičovská
kontrola a možnost zřízení SSID pro hosty s pokročilou správou. Dokonce můžete router i snadno
spravovat
na dálku díky aplikaci Tether pro mobilní
spr
telefony.
telefony Škoda jen toho, že má pouze 100Mb/s porty,
zbytečně jeho dva streamy v obou pásmech omezují.

Asus RT-AC51U

alý a elegantní router od Asusu se vzorovaným
polomatným povrchem a ostrými hranami
poskytl rychlé a stabilní připojení, bohužel
ale ne s příliš velkým dosahem. U 2,4GHz sítě nebyl
problém, ale v 5GHz pásmu klesla na nejvzdálenějším
stanovišti rychlost na prakticky nepoužitelné desetiny MB/s. Důvodem, proč se router umístil i přes
nižší rychlosti v 5GHz pásmu na čtvrtém místě, jsou
jednoznačně možnosti jeho webového prostředí. Jak
bývá u routerů Asus zvykem, je hezky přehledné,
grafické a počeštěné, ovšem lámaná čeština je často
dost na škodu. Některé pasáže jsou přeloženy
natolik špatně, že je nutné sáhnout po přepnutí
do angličtiny. Nicméně toto prostředí přináší
u jiných routerů nevídané možnosti, jako je
třeba zřízení VPN serveru, vzdálený přístup,
podrobný monitoring nebo pokročilá
správa USB. USB disk můžete proměnit
na cloudové úložiště či na něj stahovat
data bez připojeného počítače, anebo

1 100 Kč
159 Kč za bod

6,5
rychlost a dosah

1 300 Kč

4.

VERDIKT

Výborný dosah
a rychlosti
Rychlé USB
s tiskovým serverem
Možnost vypnutí
Wi-Fi
Lze pověsit na zeď

Lesklý povrch
Pouze
100Mb/s porty

VERDIKT

6,3
rychlost a dosah
výbava
nastavení a funkce
provoz

Cloudové úložiště, vzdálený
vz
přístup k počítači nebo vzdálená synchronizace, to
jsou možnosti AiClo
AiCloud 2.0
port USB
US využít pro tiskárnu, či dokonce pro 4G/LTE
USB modem. Pokud by vám navíc prostředí routeru
nevyhovovalo, je možné do něj nahrát alternan
ttivní firmware, jako je třeba Padavan. RT-AC51U
je dobrou volbou například do menšího bytu
i svou nízkou cenou jen okolo tisícovky.
a potěší
po

Bohaté možnosti
nastavení
Lze pověsit na zeď
Podpora 4G/LTE USB
adaptérů
Nízká spotřeba

Kratší dosah a nižší
rychlosti v 5GHz
pásmu
Pomalé čtení z USB
disku
Computer
10/16
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TEST

5.

D

Edimax BR-6208AC

esignérský počin, za který se nebudete muset ani v moderním obýváku
stydět, tak by se dal na první pohled
charakterizovat router BR-6208AC od společnosti Edimax se zaobleným bílým lesklým
povrchem a zářivě blikajícími LED schovanými v předním žebrování. Testy však ukázaly,
že si Edimax vede dobře
i co do rychlostí a dosahu
v obou pásmech – i na
nejvzdálenějším stanovišti
poskytl stabilní a rychlé
připojení. Na těch bližších
ho však pochopitelně
omezovala rychlost
pouze 100Mb/s portů. U 5GHz pásma

950 Kč
163 Kč za bod

6.

Z

1 100 Kč
221 Kč za bod

10/16
36 Computer

5,8
rychlost a dosah
výbava
nastavení a funkce
provoz

Nástroj iQoS um
umožňuje volbu toho, jakému obsahu dát přednost –
surfování, přenosu
přeno dat, komunikaci, multimédiím nebo hraní her
můžete poč
počítat jen s jedním streamem, a tedy signálovými
rychlostmi pouze 150/433 Mb/s (802.11n/ac).
Webové prostředí
routeru je počeštěné a i přes často
p
nepřesný překlad
je přehledné a intuitivní. Nastavení jsou
p
spíše základní
základ a strohá, nicméně si Edimax zaslouží pochvalu například
za pokročilý QoS v podobě inteligentního
např
řízení pásma
(iQoS) nebo zřízení dalšího SSID pro hosty
p
v každém
pásmu s možností zablokování přístupu
ka
do
d vnitřní sítě. Vítaná je také přítomnost 5GHz
kanálů
149 až 165, které z testovaných Wi-Fi rouk
terů
nabídl už jenom Zyxel. Edimax BR-6208AC
t
je vydařený router za příznivou cenu, který vás
rozhodně
rozhod nezklame ani při pokrývání větších prostor.

TP-Link Archer C20

a atraktivní cenu okolo tisícovky koupíte tento nedávno
uvedený jednostreamový
802.11ac router od TP-Linku, který
je díky svému povrchu zároveň
i zajímavým designovým doplňkem. Kvůli chybějícím otvorům na
spodní straně není bohužel možné
umístit router na zeď, je určený
k tomu, aby se vyjímal třeba na
poličce v obýváku. I přes nízkou
cenu nabídne kromě tlačítka
pro vypnutí/zapnutí Wi-Fi i port
USB s vysokými rychlostmi
čtení/zápisu mezi 8 a 9 MB/s.
Současně podporuje TP-Link
nejen více uživatelských
účtů, obvyklou SAMBU či FTP, ale také
poskytne tiskový či media server pro
sdílení tiskárny a multimédií.

VERDIKT

Vysoký dosah
i rychlosti
Design
Možnost vypnutí
Wi-Fi
Pokročilé iQoS

V noci rušivé LED
nelze vypnout
Omezující
100Mb/s porty

VERDIKT

5,7
rychlost a dosah
výbava
nastavení a funkce
provoz

Všudypřítomné podrobné vys
vysvětlivky na pravé straně mohou být velmi užitečné,
přestože jsou jen v angličtině
Testy ukázaly, že si tento router vede velmi dobře ve
2,4GHz pásmu, v tom rychlejším 5GHz to však už tak slavné
není, obzvláště na vzdálených stanovištích. Hodí se tak spíše do menších bytů,
kde odvede výbornou službu. Webové
b
prostředí je sice pouze anglické, ale zase velmi přehledné
a s podrobnými
podrobný vysvětlivkami, takže při troše znalosti
anglického
anglické jazyka vše pohodlně nastavíte. TP-Link
navíc umožňuje nastavení routeru i na dálku
prostřednictvím
mobilní aplikace Tether. Co
p
jediné
u testovaných routerů TP-Link chybí,
j
je
j nastavení QoS pro zajištění kvality služeb,
což
c se může hodit například u pomalého
připojení
k internetu.
připo

Povedený design
Rychlé USB s mnoha
možnostmi
Cena

Menší dosah v 5GHz
pásmu
Nelze umístit na zeď

7.

J

D-Link DIR-810L

ediný Wi-Fi router v našem testu, který se obešel
bez externích antén, by jistě příjemně potěšil svými
rychlostmi, nebýt toho, že bylo stejně jako u modelu DIR-809 nemožné jej donutit, aby ve 2,4GHz pásmu
komunikoval se 40MHz šířkou pásma. V nastavení vynutit
40 MHz nelze, pouze můžete zvolit 20/40 MHz a nepomohly ani změny na jiné kanály. Pokud se nacházíte v paneláku,
bude vám to jedno, protože dosáhnout zde 40 MHz bývá
nemožné, ale v méně zarušených oblastech se 40 MHz
hodí. V 5GHz pásmu už na tom byl router lépe, ale tam
zase u standardu 802.11n poskytne signálovou rychlost
maximálně N150.
Model DIR-810L
R-810L je vskutku nenápadný
a hodí se tak
ak ideálně třeba
do obýváku
u v paneláku. Že
jde o router,
er,
poznáte jen
n
podle svítící ikonky
zeměkoule,,
která je
společně

1 000 Kč
174 Kč za bod

8.

A

990 Kč
256 Kč za bod

5,0
rychlost a dosah
výbava
nastavení a funkce
provoz

P
Přehledné,
grafické, ale zase vcelku hodně klikací webové prostředí je
ddoménou všech nových cloudových Wi-Fi routerů od D-Linku
s indikátorem zapnutí jedinou LED, která na routeru svítí.
Může se již také pochlubit modernějším a uhlazenějším
M
grafickým webovým rozhraním, které nabídne oproti starg
ššímu nějaké ty možnosti navíc (například QoS v podobě
sstanovení prioritních klientů), stále je ale pouze anglicky.
Čím ovšem může zaujmout tento router nejvíce, je velmi
Č
nízká spotřeba – bez zátěže si při připojení k internetu
n
vezme pouhých 2,7 W. Jistě za to může vděčit i chybějícím
ve
kontrolkám signalizujícím činnost LAN portů či Wi-Fi.
ko

D-Link DIR-809

ž na posledním místě skončil
druhý model od společnosti
D-Link, který stejně jako
DIR-810L nedokázal ve 2,4GHz
pásmu komunikovat s šířkou
pásma 40 MHz. Proto dosáhl
vůbec nejnižších rychlostí, a to i při
přímé viditelnosti. O další cenné
body přišel kvůli své velmi
ořezané výbavě. Nejenže
nemá USB port, což by se
dalo v ceně do tisícovky
pochopit, ale chybí mu
i centrální vypínač
či vypínač Wi-Fi.
A nakonec routeru
chybí i otvory pro
uchycení na zeď

VERDIKT

a ani nepatřil se svými
téměř 4 W příkonu
zrovna k nejúspornějším, spíše naopak.
Tento router na
rozdíl od DIR-810L
nepatří do rodiny
cloudových routerů
od D-Linku, proto
nelze spravovat přes
mydlink. Zároveň má
i starší rozhraní od
D-Linku, které sice
umožňuje základní
nastavení, ale již
má omezena ta
pokročilejší. Můžete
tak zapomenout na
další SSID pro hosty
nebo řízení šířky
pásma QoS. Běžným
uživatelům ale bude
Klasické anglické textové prostředí
pro
umožňuje dostatek dostačovat. D-Link
běžných nastavení, ale ttřeba SSID pro hosty
DIR-809 by bylo
v něm budete hledat
hle marně
možné doporučit jen
nenáročným uživatelům, ale i ti mohou být zklamáni jeho rychlostmi ve
2,4GHz
pásmu. Při použití například v malém
2
zarušeném panelákovém bytě, kde budete používat hlavně 5GHz pásmo, už však poskytne
dostatečně
rychlé připojení. Ovšem za necelou
d
tisícovku
tisícov lze koupit mnohem lepší router.

Čistý vzhled bez
antén
Velmi nízká
spotřeba
Moderní webové
rozhraní

Odmítá u 2,4GHz
pásma 40MHz kanál
Nízké rychlosti

VERDIKT

3,9
rychlost a dosah
výbava
nastavení a funkce
provoz

Nemá žádné
výhody

Nízké rychlosti
Ořezaný až na dřeň
Vyšší spotřeba
Cena

Computer
10/16
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PŘEDPLATNÉ
NA ROK ZA 890 KČ

2 VYDÁNÍ ROČNĚ ZDARMA
•
12 ČÍSEL AŽ DO SCHRÁNKY
•
BEZPLATNÝ PŘÍSTUP DO
ELEKTRONICKÉHO ARCHIVU
•
POŠTOVNÉ ZDARMA
BONUS NAVÍC
PROGRAMY
ZDARMA
KE STAŽENÍ NA
- ZÓNA.CZ

COMPUTER@PREDPLATNE.CZ

800 248 248

WWW.PREDPLATNEJAKODAREK.CZ

UVEĎTE SVÉ JMÉNO, DORUČOVACÍ ADRESU A KÓD COMP 0217
TATO NABÍDKA PLATÍ JEN DO 22. 2. 2017

+ DÁREK

PAMĚŤOVÁ KARTA KINGSTON

WWW.ELECTROWORLD.CZ

Tato akce je určena pouze pro nové předplatitele a platí do vyčerpání zásob. V případě vyčerpání zásob si vydavatel vyhrazuje právo na zaslání náhradního dárku. Nabídka platí pouze pro objednávky doručované na území České republiky. Dárky jsou zpravidla rozesílány do 6 týdnů
od obdržení platby za předplatné. Svojí objednávkou předplatitel potvrzuje, že souhlasí s Všeobecnými obchodními podmínkami pro dodávku periodického tisku formou předplatného, uveřejněnými na www.cninvest.cz a zavazuje se jimi řídit. Svojí objednávkou dále dává předplatitel
souhlas se zařazením všech jím sdělených osobních údajů (dále jen údaje) do databáze společnosti CN Invest a. s., se sídlem Komunardů 1584/42, 170 00 Praha 7, jakožto správce, a s jejich užitím za účelem poskytování předplatného a následným zpracováním pro účely nabízení výrobků
a služeb společnosti CN Invest a. s. a/nebo třetích stran včetně zasílání informací o pořádaných akcích a jiných aktivitách pro analytické účely a pro účely zasílání obchodních sdělení prostřednictvím elektronických prostředků v souladu se zákonem č. 480/2004 Sb., a to na dobu neurčitou,
tj. do odvolání souhlasu buď písemně na korespondenční adresu vydavatele CN Invest a. s., oddělení předplatného, Komunardů 1584/42, 170 00 Praha 7, nebo e-mailem na adresu predplatne@cncenter.cz. Předplatitel rovněž uděluje souhlas k tomu, aby poskytnuté údaje byly zpracovány
i prostřednictvím třetích osob pověřených vydavatelem jakožto správcem. Předplatitel bere na vědomí, že má práva dle § 11 a § 21 zákona č. 101/2000 Sb., tj. zejména že poskytnutí údajů je dobrovolné, že svůj souhlas může bezplatně kdykoli na adrese správce (vydavatele) odvolat, že má
právo přístupu k osobním údajům a právo na opravu těchto osobních údajů, blokování nesprávných osobních údajů, jejich likvidaci atd.

TEST
DOBRÁ
KOUPĚ

PALEC

802.11AC WI-FI ROUTERY DO 1 300 KČ
Váha
Rychlost a dosah [50 %]
802.11ac (AC867) – přímo / přes zeď / o patro níže (TM P648-M)
802.11ac (AC433) – přímo / přes zeď / o patro níže (Asus TX201LA)
802.11n (N300, 5 GHz) – přímo / přes zeď / o patro níže (Aspire S7)
802.11n (N300, 2,4 GHz) – přímo / přes zeď / o patro níže (TM P648-M)
802.11n (N300, 2,4 GHz) – přímo / přes zeď / o patro níže (Aspire S7)
802.11n (N150, 2,4 GHz) – přímo / přes zeď / o patro níže (Asus
TX201LA)
rychlost LAN–LAN (maximální / průměrná)
Výbava [10 %]
USB porty

8,5 %
8,5 %
6,5 %
6,5 %
6,5 %

1. Zyxel NBG6515
27,5 / 17,7 / 11,2 MB/s
24,8 / 12,2 / 14,6 MB/s
13,9 / 10,3 / 8,9 MB/s
15,7 / 9,5 / 6,9 MB/s
17,3 / 9,7 / 6,8 MB/s

8,5 %

11,6 / 8,4 / 7,2 MB/s

5,0 %

91,7 / 83,3 MB/s (733,7 / 666,6 Mb/s)

2. Netis WF2780
8,8
8
9
8
8
10
9
10
8,5
10

46,8 / 13,4 / 15,7 MB/s
27,6 / 13,5 / 8,5 MB/s
24,2 / 8,5 / 4,5 MB/s
18,5 / 11,2 / 8,7 MB/s
9,7 / 5,4 / 4,9 MB/s
11,8 / 9,7 / 8,1 MB/s

10

11,4 / 8,1 / 5,5 MB/s

10
2,7
0

11 / 9,5 MB/s (87,7 / 75,7 Mb/s)

1× USB 2.0 (na pravém boku)

využítí USB rozhraní

1,5 %

sdílený disk (jen lokálně, FTP lokálně
i vzdáleně), media server

7

nemá USB

rychlost USB – čtení / zápis

3,5 %

8,7 / 2,9 MB/s

8

nemá USB

možnosti USB disku

1,2 %

SAMBA, FTP, UPnP, nutné uživatelské účty

7

nemá USB

10

WPS, reset (zapuštěný, vše vzadu)

tlačítka a vypínače

0,5 %

LED indikátory

0,8 %

porty WAN / LAN
Nastavení a funkce [30 %]

1,5 %

prvotní nastavení

1,2 %

přes zabezpečenou Wi-Fi nebo WPS
(údaje na štítku), 192.168.1.1, česky

8

podrobné nastavení

3,9 %

jednoduché grafické nebo méně přehledné
textové prostředí s rámci, složitější
nastavení, v češtině (někdy anglicky) bez
podrobných vysvětlivek

7

možnosti WAN / podpora IPv6

1,8 %

dynamická a statická IP, PPPoE / ano

vzdálená správa

3,0 %

ano (jen přes port 8080)

10
10
5,5

11,5 / 10,8 / 7,4 MB/s
11,4 / 9,8 / 3,3 MB/s
11,5 / 10,4 / 6,9 MB/s
11,3 / 8,6 / 6 MB/s
11,4 / 9,6 / 5,2 MB/s

93,6 / 77,4 MB/s (748,4 / 619 Mb/s)

1,0 %

WPS (vepředu), centrální vypínač (vzadu),
vypínač Wi-Fi (vzadu), tlačítko reset
(zapuštěné vzadu), přepínač router/AP/
repeater (vespod)
zapnutí, WAN, LAN1, LAN2, LAN3, LAN4,
2,4 GHz, 5 GHz, USB, WPS (10 zelených
decentních LED v přední části)
1× 1 Gb/s / 4× 1 Gb/s

3. TP-Link Archer C50
8,9
9
9
8
10
6

nemá USB

LAN4, LAN3, LAN2, LAN1, WAN, 2,4 GHz,
5 GHz, SYS, WPS, zapnutí (10 zelených
decentních LED v přední části)
1× 1 Gb/s / 4× 1 Gb/s
přes zabezpečenou Wi-Fi nebo WPS (heslo
password), http://netis.cc, česky

1× USB 2.0 (vzadu)

6,2
5
5
7
7
8
8
3
8,0
8

0

sdílený disk (jen lokálně, FTP lokálně
i vzdáleně), tiskárna, media server

9

0

10

0

8,3 / 8,8 MB/s
SAMBA, FTP, UPnP, tiskový server,
uživatelské účty

7

WPS/reset, centrální vypínač, tlačítko pro
vypnutí Wi-Fi (vše vzadu)

8

10
10
5,7
10

5

přehledné české textové prostředí
s postranním menu, jednoduché a rychlé
nastavení, základní funkce, strohá
nápověda, horší překlad
dynamická a statická IP, PPPoE, PPTP,
L2TP, WISP, Wi-Fi / ne

10

4

ano (jen přes port 8080)

4

8

zapnutí, 2,5 GHz, 5 GHz, WAN, LAN,
USB, WPS (7 zelených decentních LED
v přední části)
1× 100 Mb/s / 4× 100 Mb/s
přes zabezpečenou Wi-Fi (údaje na štítku)
nebo WPS tlačítko, tplinkwifi.net, anglicky
přehledné textové prostředí s rámci,
pouze anglicky, vše pohromadě, spousta
podrobných nastavení, podrobné anglické
vysvětlivky
dynamická a statická IP, PPPoE, L2TP,
PPTP, BigPond / ano
ano (i na mobilu/tabletu přes aplikaci
Tether)

8

7
4
6,0
8

8
8
10

podpora VPN klient / server

2,1 %

ne / ne

0

PPTP, L2TP / ne

4

PPTP, L2TP, IPSec / ne

5

přístup přes dynamickou DNS (DDNS)
cloudové služby

1,8 %
2,7 %

no-ip.com, dyndns.org a myZyxel.in.th
ne

6
0

5
0

přes comexe.cn, no-ip.com a dyndns.org
ne

6
0

rodičovská kontrola

2,7 %

pouze celkově, blokování url a klíčových
slov, případně IP a MAC

6

jen přes no-ip.com a dyndns.org
ne
blokování url a klíčových slov (pouze
celkově), rozsahu IP a portů (klienta
i serveru), MAC (klienta), časové plány,
propracované

8

adresovaně (podle MAC i rozsahu IP),
blokování url (skupiny stránek), IP adres,
portů, časová omezení

8

prioritizace (QoS)

2,4 %

WMM QoS, jak celkové omezení, tak
jednotlivé služby a aplikace, stanovení
priorit

10

pro IP rozsah, omezení rychlosti uploadu
i downloadu

4

ne

0

řízení šířky pásma

2,1 %

pouze celkové omezení, pro uplink
i downlink

5

podle IP rozsahu a podsítě, pro uplink
i downlink

9

kanály pro 2,4 / 5 GHz pásmo (země)

1,8 %

1 až 13 / 36 až 64 a 100 až 140

10

1 až 13 / 36, 40, 44, 48

2
8
4

neumí rozpoznat nový / ano

5

možnost vypnutí 2,4 nebo 5GHz sítě

více SSID (2,4 GHz + 5 GHz), možnosti nastavení

1,8 %

1× + 1× SSID host, zabezpečení

4

3× + 3× SSID host, internet nebo intranet
i internet, zabezpečení

upgrade firmwaru / záloha nastavení

0,9 %

manuální rozpoznání / ano

7

neumí rozpoznat nový / ano

zajímavé aplikace a funkce

1,8 %

načasování vypnutí 2,4 nebo 5GHz Wi-Fi,
statistiky, stavy

8

IPTV 802.1Q, speciální režimy (WISP,
WDS, Client AP

Provoz [10 %]
příkon – nečinnost bez WAN / nečinnost s WAN / plná zátěž

7,0 %

3,1 / 3,4 / 5,3 W

antény

1,0 %

neodpojitelné (2× 3 dBi, délka 16,5 cm)

8

možnosti instalace
Parametry
rozměry
max. signálové rychlosti 802.11n (2,4 GHz) / n (5 GHz) / ac
napájecí adaptér
Cena za bod
Cena

2,0 %

naležato, na zeď

8

Celkem
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7,6
7

4,5 / 5 / 6,9 W
neodpojitelné (4× 5 dBi, délka 17,3 cm,
dvě pro 2,4 GHz a dvě pro 5 GHz)
naležato, nastojato, na zeď

5,2
4
4
10

celkové omezení i pro rozsah IP adres,
pro uplink i downlink, omezení pro síť
pro hosty
1 až 13 / 36, 40, 44, 48
1× + 1× SSID host, internet nebo intranet
i internet, zabezpečení, časový plán,
omezení rychlosti, přístup na USB

3,5 / 3,6 / 4,7 W
neodpojitelné (2× 5 dBi, délka 17,3 cm,
pro 2,4 i 5 GHz)
naležato, na zeď

10
2
10
4
3
7,6
7
8
8

175 × 23 × 115 mm
300 / 150 / 433 Mb/s
12 W (12V / 1 A)
169 Kč
1 300 Kč

35 × 155 × 145 mm
300 / 300 / 867 Mb/s
12 W (12 V / 1 A)
138 Kč
960 Kč

183 × 32 × 124 mm
300 / 300 / 867 Mb/s
18 W (12 V / 1,5 A)
200 Kč
1 300 Kč

7,7

6,9

6,5

4. Asus RT-AC51U
11,4 / 8,5 / 5,9 MB/s
11,3 / 5,2 / 0,4 MB/s
11,4 / 4,2 / 0,1 MB/s
11,4 / 6,7 / 5,4 MB/s
8,7 / 4,2 / 5,1 MB/s
11 / 8,8 / 3,9 MB/s
10,9 / 9,6 MB/s (87,3 / 76,7 Mb/s)
1× USB 2.0 (vzadu)
sdílený disk (lokálně i vzdáleně),
tiskárna, media server (DLNA), 3G/4G,
stahování bez PC
3,6 / 8,1 MB/s
SAMBA, FTP, UPnP, uživatelské účty,
manažer stahování
WPS, reset (zapuštěný), centrální
vypínač (vše vzadu)
LAN4, LAN3, LAN2, LAN1, WAN, USB,
2,4 GHz, 5 GHz, zapnutí (9 decentních
modrých LED na horní straně)
1× 100 Mb/s / 4× 100 Mb/s
přes nezabezpečenou Wi-Fi nebo WPS,
router.asus.com, česky, administrace
sama naběhne
velmi přehledné české plně grafické
prostředí s podrobnými vysvětlivkami
a mnoha pokročilými možnostmi, často
špatný překlad
dynamická a statická IP, PPPoE, L2TP,
PPTP, 4G/LTE / ano
ano (i na mobilu/tabletu přes aplikaci
AiCloud)
PPTP, L2TP, OpenVPN / PPTP, L2TP,
OpenVPN
přes www.asus.com a další 5 serverů
AiCloud (www.asusweb.cz/aicloud)

5. Edimax BR-6208AC
4,9
4
4
4
6
5
8
3
7,2
8

6. TP-Link Archer C20

11,4 / 10,5 / 8,1 MB/s
11,4 / 7,3 / 4,3 MB/s
11,4 / 7,5 / 3,7 MB/s
10,8 / 8,6 / 6,9 MB/s
11,3 / 10,5 / 6,4 MB/s

6,2
5
5
5
7
9

11,4 / 9,9 / 5,6 MB/s

9

10,9 / 10,3 MB/s (86,9 / 82,2 Mb/s)
nemá USB

7. D-Link DIR-810L

11,5 / 6,5 / 5,6 MB/s
11,4 / 3,4 / 3,3 MB/s
11,3 / 2,3 / 0,4 MB/s
11,4 / 5,7 / 4,2 MB/s
10,6 / 9,1 / 3,9 MB/s

4,7
4
4
3
6
7

10,9 / 6,9 / 3,1 MB/s

7

3
1,4
0

10,1 / 9,2 MB/s (81,2 / 73,7 Mb/s)
1× USB 2.0 (vzadu)

3
8,1
8

11,5 / 10 / 3,8 MB/s
10,2 / 8,2 / 7,1 MB/s
11,4 / 8 / 3,1 MB/s
7,1 / 4,1 / 3,5 MB/s
8,1 / 3,3 / 1,7 MB/s
5,4 / 4 / 1,3 MB/s
10,9 / 9,8 MB/s (87,2 / 78,7 Mb/s)
nemá USB

8. D-Link DIR-809
4,1
4
5
5
4
4
3
3
1,2
0

11,4 / 8,4 / 2,5 MB/s
11,4 / 2,8 / 1,5 MB/s
11,4 / 7,6 / 4,9 MB/s
6,3 / 2,5 / 2,2 MB/s
6,4 / 4,8 / 0,2 MB/s
6,4 / 5,9 / 3,3 MB/s
10,9 / 9,5 MB/s (87,4 / 76,1 Mb/s)
nemá USB

3,9
3
3
6
3
3
5
3
1,4
0

10

nemá USB

0

sdílený disk (jen lokálně, FTP lokálně
i vzdáleně), tiskárna, media server

9

nemá USB

0

nemá USB

0

6

nemá USB

0

10

nemá USB

0

nemá USB

0

10

nemá USB

0

8,8 / 8,1 MB/s
SAMBA, FTP, UPnP, tiskový server,
uživatelské účty

8

nemá USB

0

nemá USB

0

7

WPS/reset, přepínač pro vypnutí Wi-Fi
(vše vzadu)

7

WPS/reset, centrální vypínač, tlačítko
pro vypnutí Wi-Fi (vše vzadu)

8

WPS, reset (zapuštěný), centrální
vypínač (vše vzadu)

7

WPS/reset (vzadu)

4

10

zapnutí, WAN, 2,4 GHz, 5 GHz (4
výrazné bílé a modré LED v přední části)

5

7

zapnutí, WAN (2 decentní zelené LED
vepředu)

3

4
7,7

1× 100 Mb/s / 4× 100 Mb/s

4
5,9

9

přes nezabezpečenou Wi-Fi nebo WPS,
edimax.setup, česky

7

8

textové, české s postranním menu,
vcelku přehledné se stručnými
vysvětlivkami, často nesprávný překlad

8

9

dynamická a statická IP, PPPoE, L2TP,
PPTP / ano

7

10

ano (jen přes port 8080)

4

zapnutí, 2,5 GHz, 5 GHz, LAN, WAN,
USB, WPS (7 výraznějších modrých LED
na horní straně)
1× 100 Mb/s / 4× 100 Mb/s

4
6,0

přes zabezpečenou Wi-Fi (údaje na
štítku) nebo WPS tlačítko, tplinkwifi.
net, anglicky
přehledné textové prostředí s rámci,
pouze anglicky, vše pohromadě, spousta
podrobných nastavení, podrobné
anglické vysvětlivky
dynamická a statická IP, PPPoE, L2TP,
PPTP, BigPond / ano
ano (i na mobilu/tabletu přes aplikaci
Tether)

10

1× 100 Mb/s / 4× 100 Mb/s

4
6,6

zapnutí, WAN, WPS, Wi-Fi, LAN1,
LAN2, LAN3, LAN4 (7 výraznějších
zelených LED na horní straně)
1× 100 Mb/s / 4× 100 Mb/s

8
4
3,9

8

přes zabezpečenou Wi-Fi nebo WPS
(údaje na štítku), http://dlinkrouter.
local, anglicky

8

přes zabezpečenou Wi-Fi nebo WPS
(údaje na štítku), http://dlinkrouter.
local, anglicky

8

8

přehledné grafické anglické prostředí,
hodně klikání a hledání, méně
vysvětlivek

8

starší trochu nepřehledné anglické
prostředí, vysvětlivky

7

8

dynamická a statická IP, PPPoE, PPTP,
L2TP / ano

7

10

ne

0

8

dynamická a statická IP, PPPoE, PPTP,
L2TP, DS-Lite / ano
ano (i na mobilu/tabletu přes aplikaci
mydlink)

10

PPTP, L2TP / ne

4

PPTP, L2TP, IPSec / ne

5

PPTP, L2TP / ne

4

PPTP, L2TP / ne

4

10
10

přes dyndns.org a 10 dalších serverů
ne

10
0

přes comexe.cn, no-ip.com a dyndns.org
ne

6
0

dlinkdns.com, dyndns.com, manuálně
mydlink SharePort (mydlink.com)

10
10

dlinkdns.com, dyndns.com, manuálně
ne

10
0

blokování url a klíčových slov (pouze
celkově), filtr z LAN do WAN, časové
plány

7

pouze celkově, blokování url a klíčových
slov, blokování IP a MAC

6

adresovaně (podle MAC i rozsahu IP),
blokování url (skupiny stránek), IP adres,
portů, časová omezení

8

blokování url (pouze celkově), rozsahu
IP adres a portů (podle rozsahu IP
klientů)

6

blokování url (pouze celkově), rozsahu
IP adres a portů (podle rozsahu IP
klientů)

6

nefunguje

0

celkové omezení i podle IP rozsahu, pro
uplink i downlink nebo pokročilé iQoS

8

ne

0

pouze stanovení priorit jednotlivých
klientů – nejvyšší (1), vyšší (2)
a střední (8)

5

ne

0

pouze celkové omezení, pro uplink
i downlink

5

pro IP rozsah, omezení rychlosti uploadu
i downloadu

8

10

nelze nastavit

0

celkové omezení i pro rozsah IP adres
pro uplink i downlink

7

1 až 13 / 36, 40, 44, 48
3× + 3× SSID host, internet nebo
intranet i internet, zabezpečení, časové
omezení
manuální i automatické rozpoznání
/ ano
IPTV, systémové nástroje (WoL, Netstat,
Ping, Traceroute, Nslookup), monitory
provozu

2

1 až 13 / 36 až 48 a 149 až 165

7

2

1 až 13 / 36, 40, 44, 48

2

1 až 13 / 36, 40, 44, 48

2

10

1× + 1× SSID host, internet nebo
intranet i internet, zabezpečení

7

10

1× + 1× SSID host, internet nebo
intranet i internet, zabezpečení

7

ne

0

10

manuální rozpoznání / ano

7

neumí rozpoznat nový / ano

4

manuální rozpoznání / ano

7

manuální rozpoznání / ano

7

10

iQoS

2

možnost vypnutí 2,4 nebo 5GHz sítě

3

možnost vypnutí 2,4 nebo 5GHz sítě

4

ne

3,1 / 3,3 / 4,4 W

8,1
8

neodpojitelné (2× 5 dBi, délka 14,4 cm)

8

naležato, na zeď

8

2,4 / 2,5 / 3,8 W
neodpojitelné (3× 5 dBi, dvě pro 2,4 GHz
a jedna pro 5 GHz, délka 16,8 cm)
pouze naležato

8,3
10
6
4

celkové omezení i pro rozsah IP adres,
pro uplink i downlink, omezení pro síť
pro hosty
1 až 13 / 36, 40, 44, 48
1× + 1× SSID host, internet nebo
intranet i internet, zabezpečení, časový
plán, omezení rychlosti, přístup na USB

2,8 / 2,9 / 4,1 W
neodpojitelné (2× 5 dBi, délka 17,3 cm,
pro 2,4 i 5 GHz)
pouze naležato

7,8
9

2,5 / 2,7 / 3,6 W

8,5
10

8

integrované

10

4

pouze nastojato

4

3,8 / 3,9 / 4,4 W
neodpojitelné (3× 5 dBi, délka 17,2 cm,
dvě pro 2,4 GHz a jedna pro 5 GHz)
pouze naležato

0
6,3
7
6
4

189 × 36 × 129 mm
300 / 150 / 433 Mb/s
12 W (12 V / 1 A)
158 Kč
1 000 Kč

190 × 42 × 141 mm
300 / 150 / 433 Mb/s
7,5 W (5 V / 1,5 A)
162 Kč
950 Kč

230 × 35 × 144 mm
300 / 150 / 433 Mb/s
12 W (12 V / 1 A)
174 Kč
1 000 Kč

157 × 113 × 54 mm
300 / 150 / 433 Mb/s
12 W (12 V / 1 A)
220 Kč
1 100 Kč

190 × 83 × 133 mm
300 / 150 / 433 Mb/s
5 W (5 V / 1 A)
256 Kč
990 Kč

6,3

5,8

5,7

5,0

3,9

Computer
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