
 

TĂNG TỐC MẠNG KHÔNG DÂY VỚI WI-FI 6 

 

Tận hưởng trải nghiệm mới nhất của “kỷ nguyên” Wi-Fi 6 

Đây là thế hệ Wi-Fi mới nhất, ưu tiên các cải tiến về tốc độ và phạm vi phủ sóng. 

Với Throughput xử lý cao hơn 70% so với Wi-Fi 5. Wi-Fi 6 cung cấp tốc độ rất cao trên 

cả hai băng tần 5GHz và 2,4GHz cho các ứng dụng phát trực tuyến, hội nghị truyền 

hình, ứng dụng Cloud và làm việc cộng tác tốt hơn. Cung cấp kết nối mạng không dây 

với độ trễ thấp, đáng tin cậy và bảo mật hoàn hảo. 

     

 

 

 



 

 

Edgecore Wi-Fi 6 Access Points 

   

Tính năng OpenMesh Tích hợp IoT  Tính năng OpenRoaming 

Điểm truy cập Edgecore Wi-Fi 6 có thể hoạt động ở chế độ độc lập Standalone hoặc được 

quản lý bằng Cloud Controller hoặc Hardware Controller. Cung cấp cho bạn nhiều lựa chọn 

phù hợp với mọi nhu cầu. 
 

 

  

EAP101 EAP102 

• Anten 2x2:2 UL MU-MIMO 

• Throughput lên đến 1.7 Gbps 

• Công suất phát cao 

• Tích hợp Bluetooth Low Energy (BLE) 

• Chuẩn 802.3at Power over Ethernet (PoE) 

• Hổ trợ Dying Gasp 

• Hổ trợ gắn Tường /Trần/T-bar  

• Anten 4x4:4 UL MU-MIMO 

• Throughput lên đến 2.9 Gbps 

• Công suất phát cao 

• Tích hợp  Bluetooth Low Energy (BLE) 

• Chuẩn 802.3at Power over Ethernet (PoE) 

• Hổ trợ gắn Tường /Trần/T-bar 

Tìm hiểu thêm về EAP101  

 

Tìm hiểu thêm về EAP102  

 

 

  
 



 

Chúng tôi chuyên giải quyết các thách thức của doanh nghiệp 

  

Vùng phủ sóng Performance 

Xuyên vật cản và giúp sóng Wi-Fi đi xa hơn Công suất phát cao & độ trể thấp 

  

Cài đặt Chi phí 

Cài đặt, cấu hình dễ dàng và trực quan Giá cả phải chăng với hiệu suất mạnh mẽ 
 

  

Lĩnh vực ứng dụng của Edgecore Wi-Fi 6 

   

Doanh nghiệp SME Doanh nghiệp Enterprise ISP 

Hoặc bất kỳ trường hợp nào dưới đây: 

• Nhu cầu về mạng wireless LANs hiệu suất cao  
• Môi trường đông người, số lượng truy cập đồng thời cao 

 

Liên hệ với Netmark Distribution để được hổ trợ tốt nhất ! 

Hotline: 0909 878 577  Email: info@netmark.com.vn 

 
 

 

 


