
Roteador Wireless AC 750Mbps Dual Band
DIR-809

O Roteador Wireless AC 750Mbps DIR-809 é uma solução de rede wireless econômica mas 

poderosa, que combina a especificação Wi-Fi 802.11ac de alta velocidade mais atual com a 

tecnologia dual-band e portas Fast Ethernet para oferecer uma experiência de rede incrível 

para os computadores conectados. A maior cobertura e confiabilidade da tecnologia Wireless 

AC chegam mais longe na sua residência, e os recursos de segurança avançados do DIR-809 

mantêm a sua rede e dados seguros contra intrusos.

Conectividade cabeada e wireless de alta velocidade
O Roteador Wireless AC750 DIR-809 utiliza a tecnologia wireless de alta velocidade mais atual 

para oferecer velocidades Wi-Fi ultrarrápidas de até 750 Mbps, e maior alcance. Desfrute 

de streaming de mídia, ligações via Internet, jogos on-line, e uma navegação web rica em 

conteúdo em toda a sua residência. Além disso, as portas Fast Ethernet 10/100 oferecem 

um desempenho cabeado sólido e confiável para dispositivos como servidores de mídia e 

armazenamento.

Wireless Dual Band para um desempenho perfeito
O Roteador DIR-809 oferece wireless de banda dupla que permite operar em duas 

bandas Wi-Fi de alta velocidade simultaneamente (2.4 e 5GHz), para um desempenho 

wireless definitivo. Navegue na web, bata papo e jogue on-line na banda de 2.4 GHz, e 

transmita mídia digital simultaneamente na banda de 5 GHz. Além disso, cada banda pode 

operar como uma rede Wi-Fi separada, oferecendo a capacidade de personalizar sua rede 

de acordo com suas necessidades de conectividade. 

Recursos
Conectividade de alta velocidade

•	 A	especificação	wireless	802.11ac	mais	recente
oferece conectividade wireless muito rápida 
com maior alcance e confiabilidade1

•	 Porta	Fast	Ethernet	WAN	10/100	para	acesso	à
Internet 

•	 Quatro	portas	Fast	Ethernet	LAN	10/100	
oferecem conectividade cabeada de alta 
velocidade

Largura de banda flexível

•	 Velocidade	wireless	de	banda	dupla	simultânea
para conexões combinadas de até 750 Mbps

Configuração e gerenciamento

•	 Instalação	e	configuração	baseadas	em
navegadores Web

•	 O	assistente	de	configuração	o	conduz	pelo
processo simples de instalação

•	 Opções	de	firewall	e	controle	de	acesso	para	
evitar ataques e restringir o acesso à sua rede

Destaques do produto

Tecnologia Wireless AC mais atual
Desfrute de velocidades wireless combinadas 
de até 750 Mbps e maior cobertura graças à 
tecnologia wireless 802.11 ac mais atual

Wi-Fi de banda dupla para desempenho perfeito
Acesse a sua rede utilizando duas bandas wireless 
simultâneas	para	um	desempenho	perfeito,	não	
importando o que você esteja fazendo

Repetidor Wireless
Configure o DIR-809 como um repetidor Wireless 
para ampliar ainda mais o alcance de sinal de sua 
rede
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Fácil de configurar, fácil de proteger
Compartilhar a sua conexão de Internet não precisar ser um processo 
complicado; basta abrir um navegador web para acessar o assistente de 
configuração e seguir as instruções passo a passo para começar. Implemente a 
segurança	wireless	WPA/WPA2	em	minutos	com	o	assistente	de	configuração	
de	 rede	wireless,	 ou	 utilize	 o	 recurso	Wi-Fi	 Protected	 Setup	 (WPS),	 que	 cria	
uma conexão segura com novos dispositivos sem a necessidade de inserir 
configurações ou criar senhas. Além disso, o firewall incorporado protege 
contra ataques maliciosos via Internet, e os recursos de controle de acesso 
permitem restringir o acesso à sua rede.

Portas	LAN Porta	
Internet

Conector de 
alimentação

Visão traseira

Botão	WPS

Especificações técnicas

Gerais

Interfaces do dispositivo •	IEEE	802.11ac	wireless	LAN¹

•	IEEE	802.11	a/b/g/n	wireless	LAN

•	Porta	de	Internet	Fast	Ethernet	10/100

•	Quatro	portas	Fast	Ethernet	LAN	10/100	

LEDs •	Power

•	Internet

•	WLAN

•	LAN	(x4)

•	WPS

Tipo de antena •	Três	antenas	externas	fixas	de	5dBi

Frequência de operação •	Banda	de	2.4	GHz:	2400	-	2483.5	MHz •	Banda	de	5	GHz:	5150	-	5725	MHz

Padrões •	IEEE 802.11ac²

•	IEEE	802.11	n

•	IEEE	802.11g

•	IEEE	802.11b

•	IEEE	802.11a

•	IEEE	802.3U

Requisitos mínimos •	Windows	8/7/Vista/XP	SP3,	ou	MAC	OS	X	10.4	
ou superior

•	Internet	Explorer	9,	Firefox	12.0,	Chrome	20.0,	
Safari	4.0,	ou	outro	navegador	habilitado	para	
Java

•	Placa	de	Interface	de	Rede

•	Cable	ou	DSL	Modem

•	Assinatura	de	um	Provedor	de	Serviços	de	
Internet

Funcionalidade

Segurança •	WPA	&	WPA2	(Wi-Fi	Protected	Access) •	WPS	(Wi-Fi	Protected	Setup)

Recursos avançados •	Assistente	de	configuração	web

•	DMZ	(zona	desmilitarizada)

•	Firewall	-	Network	Address	Translation	(NAT)

•	Repetidor	wireless

Físico

Dimensões •	189,95	x	132,97	x	8,11	mm

Peso •	228,6	gramas

Alimentação •	Entrada:	100	a	240	V	AC,	50/60	Hz

Temperatura •	Operação:	0	a	40°C	(32	a	104°F) •	Armazenamento:	-20	a	65°C	(-4	a	149°F)

Umidade •	Operação:	10%	a	90%	sem	condensação •	Armazenamento:	5%	a	95%	sem	condensação

Certificações •	ANATEL

•	NCC

•	CCC

•	BSMI



As	especificações	estão	sujeitas	a	mudanças	sem	prévio	aviso.	D-Link	é	uma	marca	comercial	
registrada	da	D-Link	Corporation	e	suas	subsidiárias	internacionais.	Todas	as	demais	marcas	
registradas	pertencem	aos	seus	respectivos	proprietários.	©2015	D-Link	Corporation.
Todos	os	direitos	reservados.	E&OE.
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1  Taxa de sinal wireless máxima extraída das especificações draft IEEE 802.11ac e IEEE 802.11n. O throughput de dados real irá variar. As condições da rede e fatores ambientais, incluindo volume de tráfego na 
rede, materiais de construção e sobrecarga na rede podem diminuir a taxa de throughput de dados real. Os fatores ambientais vão afetar negativamente a cobertura do sinal wireless. As taxas de cobertura 
e	velocidade	wireless	são	medidas	de	desempenho	relativas	da	D-Link	baseadas	nas	taxas	de	cobertura	e	velocidade	wireless	de	um	produto	Wireless	G	padrão	da	D-Link.	Throughput	máximo	baseado	em	
dispositivos	802.11n	da	D-Link.
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