RF 301K

» Tecnologia Wi-Fi 4: compatível com o padrão 802.11n,
operando em frequência 2,4 GHz e com 300Mbps de
velocidade nominal
» 4 portas Fast Ethernet (1 WAN e 3 LAN)
» Controle parental, controle de banda e muito mais, de
forma fácil e prática através da interface web
» IPv6: seu roteador pronto para o mais recente
protocolo de internet
» 5 anos de garantia com um dos melhores suportes
técnicos do Brasil
» Customização de configurações via Portal Customize

Roteador Wireless RF 301K

O RF 301K é sob medida para as tarefas simples do dia a dia. Ele é recomendado para planos de internet de até 40*
mega, para conectar até 10* dispositivos na rede e cobrir com Wi-Fi até 70m²*.
Ele possui a tecnologia Wi-Fi 4, ou seja, opera na frequência 2,4 GHz e é compatível com os padrões IEEE 802.11b/g/n,
com até 300Mbps de velocidade.
Através de sua interface web é possível ter acesso a diversas facilidades, como ver quem está conectado à rede e qual
o consumo de internet, além de se ter acesso a outras funções como controle parental e controle de banda.
Como facilidade exclusiva para provedores de internet ele conta com customização de configurações-padrão via Portal
Customize (https://www.intelbras.com/pt-br/customize).
* Valores médios recomendados. Dependendo do perfil de uso de de fatores ambientais como local de instalação pode haver alteração para mais
ou para menos.
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O RF 301K conta com diversas facilidades para o seu dia a dia. Abaixo listamos algumas para você. Caso deseje mais
informações, consulte o manual completo disponível na página do produto em nosso site:
https://www.intelbras.com/pt-br/roteador-wi-fi-n-300-mpbs-rf-301k.
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Hardware
2 antenas fixas de 5 dBi
3 portas LAN Fast Ethernet (10/100 Mbps cada)
1 porta WAN Fast Ethernet (10/100 Mbps)
Chipset Realtek® RTL8196 + RTL8192ER
Memória Flash 2 MB
Memória SDRAM 16 MB

Parâmetros Wireless
Padrões
Modo do rádio
Modo de operação
Frequência de operação
Largura de banda

IEEE 802.11b/g/n
MIMO
Roteador AP / Repetidor Wireless / Cliente Wireless
2,4 GHz
20, 40 MHz

Taxa de transmissão

2,4 GHz: até 300 Mbps

Canais de operação

1-13 (Brasil)

Potência máxima (E.I.R.P.)

100 mW (20 dBm)
802.11b 11M -76dBm
802.11g 54M -65dBm
802.11 n20 mcs7 -64dBm
802.11 n49 mcs7 -61dBm

Sensibilidade
Segurança

WPA-WPA2/PSK

Descrição dos LEDs
SYS

WLAN

LAN (representados pelos números 1, 2 e 3)

WAN

Desligado: roteador desligado da energia elétrica.
Ligado: roteador inicializando.
Piscando: operação normal.
Desligado: a rede Wi-Fi está desativada.
Ligado: a rede Wi-Fi está ativada mas não há dispositivo(s) trafegando
dados.
Piscando: a rede Wi-Fi está ativada e há dispositivo(s) trafegando dados.
Desligado: não há um dispositivo conectado à porta correspondente.
Ligado: há um dispositivo conectado à porta correspondente, mas sem
tráfego de dados.
Piscando: há um dispositivo conectado à porta correspondente, com tráfego
de dados.
Desligado: roteador sem conexão física na porta WAN.
Ligado: roteador com conexão física na porta WAN, mas sem tráfego de
dados.
Piscando: roteador com conexão física na porta WAN e com tráfego de
dados.

Fonte de alimentação
Entrada
Saída
Potência de consumo máxima

100-240 V a 50/60 Hz
9 Vdc / 0,6 A
5,4 W

Dimensões
Largura x Altura x Profundidade
Peso
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126mm x 170mm x 97mm
0,37g

