
O roteador NCloud fornece uma solução completa para redes domésticas. Com ele, é 
possível compartilhar o acesso à internet com diversos aparelhos em uma rede sem fio, e 
sua porta USB é compatível com dispositivos para armazenamento, como HDs externos e 
pen drives, o que permite ao usuário criar sua própria nuvem para acessar os arquivos de 
qualquer lugar. Além disso, a Intelbras disponibiliza gratuitamente o aplicativo Conecte.me 
para Android® e iOS®, possibilitando a instalação do roteador de forma rápida e fácil.

Wireless home

Roteador Wi-fi

NCloud

Características

 » Mais mobilidade: Wi-Fi para compartilhar seus arquivos, para acessar a internet do seu 
smartphone, tablet, notebook ou smart TV, e conectar impressoras sem fio;

 » Muito mais velocidade (até 300 mega) para navegar na internet e assistir filmes;

 » Backup de arquivos Wi-Fi, muito mais simples de compartilhar;

 » 3 antenas de 5 dBi para melhor estabilidade e alcance de sinal;

 » 2 opções para instalar: pelo computador com o assistente de instalação ou pelo 
smartphone com o aplicativo Conecte.me, tudo em português;

 » Baixe seus torrents com o computador desligado e salve direto no HD ou pendrive 
conectado ao NCloud;

 » Os servidores FTP, SAMBA e VPN garantem o armazenamento e o compartilhamento de 
arquivos em nuvem;

 » Fonte de alimentação bivolt;

 » 2 anos de garantia.
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Suporte a clientes: (48) 2106 0006
Fórum: forum.intelbras.com.br
Suporte via chat e e-mail: intelbras.com.br/suporte-tecnico
SAC: 0800 7042767
Onde comprar? Quem instala?: 0800 7245115
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Especificações técnicas

Fotos do produto

Hardware

Chipset Mediatek MT7620N

SDRAM 64 MB

Memória flash 8 MB

Antena 3 × 5 dBi omnidirecionais fixas

Protocolos e padrões

IEEE 802.11n, IEEE 802.11g, IEEE 802.11b, IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x, CSMA/CA, 
CSMA/CD, TCP/IP, NAT, PPPoE, DHCP, UPnP®, Torrent, FTP, Samba, FAT32, NTFS, exFAT

Parâmetros wireless

Padrões IEEE 802.11b/g/n

Modo do rádio MiMo 2T2R

Modo de operação Modo Roteador

Propagação espectral DSSS (espalhamento espectral de 
sequência direta)

Frequência de operação 2,4 a 2,4835 GHz

Largura de banda 20, 40 MHz

Modulação BPSK, QPSK, CCK e OFDM (BPSK/
QPSK/16-QAM/64-QAM)

Taxa de transmissão

802.11b: até 11 Mbps por canal com 
fallback automático

802.11g: até 54 Mbps por canal com 
fallback automático

802.11n: até 300 Mbps por canal com 
fallback automático

Canais de operação 1–13 (Brasil)

Segurança WEP e WPA/WPA2 com TKIP/AES

Potência máxima 20 dBm (100mW)

Funções de rede

WAN IP estático, cliente DHCP, cliente PPPoE

VPN PPTP com MPPE

Redirecionamento de portas Suportado

Configurações e gerenciamento

Gerenciamento e configuração por web

Restauração dos padrões de fábrica pela interface web e botão WPS/RST

Atualização de firmware via interface web

Backup e restauração das configurações do equipamento pela interface web

Dispositivos de armazenamento

Pen drives, HDs externos, etc. (compatíveis somente com FAT32, NTFS e exFAT)

Conectores externos

1 conector RJ45 Ethernet (WAN)

4 conectores RJ45 Ethernet (LAN)

1 botão WPS/Reset

1 interface USB 2.0

1 interface de alimentação

Ethernet

Compatibilidade com os padrões IEEE 802.3/802.3u

10BASE-T e 100BASE-TX

Half duplex e Full duplex

Auto MDI/MDI-X

Requisitos ambientais

Temperatura de operação 0 °C a 40 °C

Temperatura de armazenamento -40 °C a 70 °C

Umidade de operação 10% a 90%, sem condensação

Umidade de armazenamento 5% a 95%, sem condensação

Fonte de alimentação

Entrada 100–240 V a 50/60 Hz

Saída 12 V/1 A

Potência de consumo máxima 5 W

NCloud Roteador Wi-Fi


