
High Density. Beheer via App. Compact systeem.
Deze WiFi router kenmerkt zich door een 
hoog zendvermogen. Het bereik van de 
router kan vergroot worden door de Mesh 
Point waarmee het systeem stabiel draad-
loos internet kan bieden op een locatie 
van behoorlijke omvang.

Configuraties en beheer doe je op een-
voudige wijze via een app. Waar en 
wanneer je maar wilt, via het device dat je 
wilt.

Dit WiFi systeem werkt slechts met één 
router, eventueel aangevuld met 
satellieten om het bereik te vergroten. 
Super handig in de installatie dus.

Cobra
AmpliFy Plus.
Één snel en dekkend WiFi-netwerk 
voor het hele kantoor of huis?
De meest compacte oplossing voor een overall stabiel 
netwerk!

Zeer hoog zendvermogen. Slechts één router.

Maximale doorvoersnelheid. Multiroom.

Snelheid         802.11ac
Bereik         1.800 m2, signaalsterkte: 26dBm
Aantal radio’s      6, MIMO chains: 18
Doorvoersnelheid    Tot 1.300 Mbps
Signaal         Krachtige Mesh technologie voor    
            sterk en stabiel signaal

Bereik         Inclusief Mesh Point voor een vergroot    
            bereik
Dode zones       Elimineert dode zones
Beheer         Configuratie en beheer via app
Guest access      Voor bepaalde tijd zonder wachtwoord 
Plug and play      Volledig plug and play via het stopcontact

Product specificaties.

Voordelen.

www.cobrasystems.nlinfo@cobrasystems.nl020 73 71 078

Geïnteresseerd of wil je 
meer informatie?
Neem dan contact met ons op.

Dé multiroom oplossing voor op het 
werk of thuis.

Voordelen ten opzichte van traditionele 
WiFi versterker.

Dit WiFi systeem kan zonder moeite een oppervlakte van 
1.800 m2 van snel en stabiel draadloos internet voorzien. 
Ook wanneer de locatie uit meerdere ruimtes en verdie-
pingen bestaat is het netwerk dekkend.

Een WiFi versterker schakelt steeds tussen verzenden en 
ontvangen. Hierdoor kan de WiFi snelheid halveren en 
ontstaat een onstabiel signaal. Bij de Cobra WiFi 
AmpliFy hebben de Mesh Points en router aparte chips 
om met elkaar te communiceren. De WiFi verbinding 
tussen je apparatuur en de router of Mesh Points wordt 
dus niet gehinderd door hun onderlinge communicatie. 
Zo krijg je een stabielere verbinding met groter bereik en 
een hogere snelheid.

store.cobrasystems.nl

High-Performance
Custom Antenna Array

Wi-Fi 5
5 GHz Radio

Wi-Fi 6
5 GHz and 2.4 GHz Radios

2.2 GHz 64-Bit
Quad-Core CPU


