
APAC 02 Mesh
Mesh WiFi Access Point

hirschmann-multimedia.com

Voor het realiseren van een goed draadloos net- 
werk in huis introduceert Hirschmann Multimedia  
de APAC 02 Mesh, gebaseerd op Wifi Mesh tech- 
nologie. Dit product maakt deel uit van ons  
portfolio van Internetproducten, ontworpen om  
snelle netwerkverbindingen te bouwen en uit te  
breiden (via WiFi-, Internet over coax- en IP-tech-
nologie).

Met de Wifi Mesh technologie wordt via eenvou-
dige installatiestappen een snel, robuust en veilig  
WiFi netwerk opgezet. Door meerdere APAC 02 
Mesh Access Points te combineren (zowel draad-
loos als bedraad) zorgt u voor een optimale dek-
king in de woning met een maximale snelheid.

Dankzij de Mesh-technologie werken meerdere  
Access Points samen, zodat uw mobiele apparaten  
altijd optimale verbinding in huis hebben. 

Uw mobiele apparaten worden automatisch naar 
de juiste frequenties en het gunstigste access 
point gestuurd, zodat u probleemloos van uw inter-
netverbinding kunt genieten!

Naast WiFi functionaliteit, biedt de APAC 02 Mesh 
twee bedrade RJ45 gigabitpoorten. Deze kunnen 
worden gebruikt voor het maken van een vaste 
aansluiting, bijvoorbeeld voor een computer of 
printer, of koppeling in het bestaande bedrade 
netwerk.

Met behulp van de app kunt u de Acces Points  
instellen en de status en gebruik van het netwerk 
monitoren.
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APAC 02 MESH EIGENSCHAPPEN:

WiFi Access Point – Mesh 
2x2 MU-MIMO Wave 2 technologie zorgt voor 
optimale verbindingen tussen het Access Point 
en de gebruikersapparaten
USB-C-voeding via meegeleverde adapter
Desktop of wandmontage mogelijk
Zowel de traditionele 2.4 GHz WiFi band als 
nieuwe 5 GHz band worden ondersteund om 
alle devices te ondersteunen maar ook snelle en 
robuuste verbindingen te bieden
2 Gigabit LAN poorten zodat doorlussing 
mogelijk is zonder extra switches en bedrade 
apparatuur ook gekoppeld kan worden

Bandsteering zodat devices automatisch 5 GHz 
band gebruiken indien mogelijk en de 2.4 GHz 
band zoveel mogelijk beschikbaar blijft voor 
traditionele devices
Seamless roaming zorgt dat apparaten 
naadloos overgedragen worden binnen het 
dekkingsgebied zodat streaming en voice 
diensten geen onderbrekingen hoeven te 
hebben bij verplaatsing van de gebruiker in 
de woning
Management via IOS of Android app.
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Optimaal netwerkbereik in de woning dankzij de APAC 02 Mesh


