
Linksys Business Wireless-AC dual-band cloud-accesspoint

De Linksys Wireless-AC dual-band accesspoints bieden 
Cloud Manager, een cloud-hosted Wi-Fi-beheerplatform dat 
speciaal is ontwikkeld voor kleine bedrijven ten behoeve van 
kostenbesparingen en meer efficiëntie. 

Belangrijkste 
kenmerken
•  Nieuwste generatie Wi-Fi 802.11ac  

met dual-band-ondersteuning (2,4 GHz + 5 GHz) 
en maximale gegevenssnelheden 
tot 1167 Mbps (LAPAC1200C) en 
1750 Mbps (LAPAC1750C)*

•  Externe toegang: controleer uw netwerk, waar en 
wanneer u wilt

•  Netwerkinzichten: bekijk actuele informatie betreffende 
netwerkactiviteit en -status

•  Gecentraliseerd beheer: beheer meerdere vestigingen 
vanaf een gecentraliseerd platform

•  Uitgebreide schaalbaarheid: breid uw netwerk uit met 
duizenden accesspoints en apparaten

•  Snelle implementatie: snelle en eenvoudige installatie 
en configuratie

•  Zero Touch Provisioning: accesspoints maken 
automatisch verbinding bij activatie

•  Geïntegreerde Power over Ethernet  
Plus (PoE+)

• Gigabit Ethernet-poortsnelheid

• Captive Portal

•  Wi-Fi Protected Access (WPA/WPA2)-beveiliging en 
gegevensversleuteling speciaal voor bedrijven

•  Geavanceerde beveiliging en preventie (SSID-naar-
VLAN-toewijzing, MAC-toegangsbeheer, detectie van 
ongeoorloofde accesspoints)

Cloud Manager
Het intuïtieve en gebruikersvriendelijke browser-based dashboard biedt externe toegang tot uw 
Linksys-accesspoints, gecentraliseerd zicht op het netwerk met real-time controle voor het beheren van 
netwerken op één of meer locaties waarbij maar één keer ingelogd hoeft te worden. 

Nieuwste generatie Wi-Fi-connectiviteit
Ondersteunt de nieuwste Wireless-AC-technologie voor hogere Wi-Fi-snelheden en verhoogde 
productiviteit in uw hele kantoor. Biedt dual-band-ondersteuning (2,4 GHz + 5 GHz) met gecombineerde 
snelheden van tot wel 1167 Mbps (LAPAC1200C) en 1750 Mbps (LAPAC1750C) voor snellere 
draadloze verbindingen en betere prestaties.

Flexibele inzet 
Zero-Touch Provisioning voor snellere implementatie van Linksys-accesspoints zonder dat u op locatie 
hoeft te zijn.

Gecentraliseerd beheer 
Cloud Manager biedt een gecentraliseerd beheerplatform waarmee u meerdere locaties kunt beheren 
vanaf één computer.

Gebruikersvriendelijk
De gebruikersvriendelijke browser-based cloud-interface is toegankelijk via het internet vanaf elke 
locatie terwijl u maar één keer hoeft in te loggen.

Captive Portal
Veilige en aangepaste gasttoegang tot Wi-Fi. Captive portals worden ook veel gebruikt bij Wi-Fi-
hotspots om draadloze toegang in de omgeving te beheren.

Power Over Ethernet geïntegreerd
Geïntegreerde 802.3at PoE+ maakt extra voedingsadapters overbodig en optimale plaatsing mogelijk.

Geavanceerde draadloze beveiliging
Beschermt en beveiligt uw draadloze netwerk met professionele beveiligingsfuncties, waaronder Wi-Fi 
Protected Access (WPA/WPA2), detectie van ongeoorloofde accesspoints, SSID-naar-VLAN-toewijzing 
en draadloze planning.

Draadloos AC1200 dual-band cloud-accesspoint voor bedrijven
(LAPAC1200C)

Draadloos AC1750 dual-band cloud-accesspoint voor bedrijven
(LAPAC1750C)



Artikelnummer LAPAC1200C LAPAC1750C

Standaarden IEEE 802.11a, 802.11b, 802.11g, 802.11n,  
802.11ac, 802.3, 802.3u en 802.3at

IEEE 802.11a, 802.11b, 802.11g, 802.11n,  
802.11ac, 802.3, 802.3u en 802.3at

Frequentie 2,4 GHz en 5 GHz (gelijktijdig) 2,4 GHz en 5 GHz (gelijktijdig)
MIMO 2 x 2 3 x 3
Interne antenne 4 4

RF vermogensversterker High Power PA High Power PA
PoE 802.3af/802.3at 802.3af/802.3at
Muur-/plafondbevestiging 4 4

Gigabit Ethernet 4 4

Slotaansluiting Sleuf voor Kensington-slot Sleuf voor Kensington-slot
Indicatielampje Één systeemlampje Één systeemlampje
Netvoedingsadapter 12 V, 1,5 A 12 V, 1,5 A
Hardware-resetknop 4 4

Frequentieband en  
kanalen

LAPAC1200C-EU (Europa): 2,412 tot 2,472 GHz: 
13 kanalen, 5,180 tot 5,240 GHz: 4 kanalen

LAPAC1750C-EU (Europa): 2,412 tot 2,472 GHz: 
13 kanalen, 5,180 tot 5,240 GHz: 4 kanalen

Uitgangsvermogen (EIRP): 2,4 GHz: 18,91 dBm,  
5 GHz: 21,84 dBm

2,4 GHz: 18,91 dBm,  
5 GHz: 21,95 dBm

Antenneversterking in dBi 1,7 dBi @ 2,4 GHz, 1,9 dBi @ 5 GHz 1,7 dBi @ 2,4 GHz, 1,9 dBi @ 5 GHz
Type antenne PIFA PIFA

Gevoeligheid ontvanger
802.11b @ 11 Mbps: -85 dBm, 802.11a/g @ 54 Mbps: -70 dBm,

802.11n @ HT20 MCS7/15: -65 dBm, 802.11n @ HT40 MCS7/15: 
-62 dBm, 802.11ac @ VHT MCS9/19: -51 dBm

802.11b @ 11 Mbps: -85 dBm, 802.11a/g @ 54 Mbps: -70 dBm,
802.11n @ HT20 MCS7/15: -65 dBm, 802.11n @ HT40 MCS7/15: 

-62 dBm, 802.11ac @ VHT MCS9/19: -51 dBm

Afmetingen (l x b x h) 243,08 x 236,98 x 43,69 mm
  

243,08 x 236,98 x 43,69 mm 
 

Gewicht 508 g 508 g
Maximaal opgenomen vermogen 13 W 15 W
Gebruikstemperatuur 0 tot 40 °C 0 tot 40 °C
Opslagtemperatuur -20 tot 70 °C -20 tot 70 °C
Luchtvochtigheid tijdens gebruik 10 tot 85% (niet condenserend) 10 tot 85% (niet condenserend)
Luchtvochtigheid tijdens opslag 10 tot 90% (niet condenserend) 10 tot 90% (niet condenserend)
Certificering FCC Klasse B, CE Klasse B, IC Klasse B FCC Klasse B, CE Klasse B
Garantieperiode Beperkte levenslange garantie (meeste landen)** Beperkte levenslange garantie (meeste landen)**

Artikelnummer LAPAC1200C LAPAC1750C
Meerdere SSID's 16 16
VLAN-ondersteuning 4 4

Aantal VLAN's 17 17
SSID-naar-VLAN-toewijzing 4 4

Gecentraliseerd beheer 4 4

Dynamische kanaalkeuze 4 4

Captive Portal 4 4

WPA, WPA2 4 4

Op MAC-adres gebaseerd toegangsbeheer 4 4

Detectie van ongeoorloofde accesspoints 4 4

Kanaalisolatie 4 4

Snelheidsbeperking 4 4

Bandaansturing 4 4

Bandbreedtegebruik 4 4

Dual-image-ondersteuning 4 4

Beheerinterface Cloud Cloud
Meldingen bij gebeurtenissen Extern Syslog, e-mailberichtgeving Extern Syslog, e-mailberichtgeving
Instrumenten voor netwerkdiagnose Ping Ping
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Hardwarespecificaties

Softwarespecificaties

* De specificaties kunnen zonder kennisgeving worden gewijzigd. De klant moet zelf zorgen voor een actief breedbandaccount bij een internetprovider om dit product en andere aangesloten apparaten te 
verbinden met het internet. Voor sommige apparaten is mogelijk een extra draadloze adapter of een Ethernet-kabel nodig om verbinding te maken. Maximale prestaties zijn afgeleid van de specificaties 
van de IEEE 802.11-standaard. De werkelijke prestaties kunnen variëren, met een lagere capaciteit van het draadloze netwerk, lagere gegevensdoorvoersnelheden en een bereik en dekking die kleiner 
zijn. De prestaties hangen af van veel factoren, omstandigheden en variabelen, waaronder bouwmaterialen en constructie, het volume van het netwerkverkeer, de combinatie van gebruikte draadloze 
producten, interferentie en andere ongunstige omstandigheden. Voor de beste prestaties moet dit product worden gebruikt in combinatie met compatibele draadloze AC1200 -en AC1750-apparaten. De 
standaard overdrachtssnelheden – 866 Mbps (voor de 5GHz-band), 300 Mbps (voor de 2,4GHz-band) voor de LAPAC1200C en 1300 Mbps (voor de 5GHz-band), 450 Mbps (voor de 2,4GHz-band) voor 
de LAPAC1750C – zijn de fysieke gegevenssnelheden. De werkelijke doorvoersnelheid zal lager liggen. Deze is afhankelijk van de combinatie van gebruikte draadloze producten en externe factoren. Een 
software/firmware-update kan nodig zijn. Deze kunt u downloaden van linksys.com/support. 

** Beperkte levenslange garantie in alle landen behalve: 
Frankrijk, Duitsland en Spanje (5 jaar)
Australië en Nieuw-Zeeland (2 jaar)


