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Turbinado com recursos Wireless AC mais inteligentes
Crie uma rede residencial muito rápida que conecta todos os seus computadores e dispositivos móveis à sua conexão de 

Internet de banda larga. A tecnologia SmartConnect¹ recém introduzida garante que os dispositivos wireless mais antigos 

não degradem o desempenho global do DIR-890L e permite que dispositivos Wireless AC tenham uma velocidade de até 

3.200 Mbps pelo compartilhamento inteligente de seus três rádios de forma simultânea para toda a rede. A tecnologia 

do SmartBeam AC Avançado, também oferecida pelo DIR-890L, leva-o para o futuro da conectividade wireless de banda 

larga, aumentando consideravelmente a velocidade e cobertura da sua rede.

Utilize o mydlink para monitorar a sua rede
O Roteador Wi-Fi Ultra AC3200 está habilitado para o mydlink Cloud, de maneira que você possa acessar e visualizar 

facilmente a sua rede, independentemente de onde estiver. Veja quem está conectado ao roteador, altere configurações 

ou impeça que alguém utilize a sua conexão de rede, tudo isso de um PC conectado à Internet, tablet ou smartphone. 

Os pais podem monitorar os sites que seus filhos estão visitando, para se manterem informados e no controle onde quer 

que estejam.

Compartilhamento de arquivos ao seu alcance
O aplicativo mydlink SharePort permite-lhe conectar um dispositivo de armazenamento USB ao DIR-890L e compartilhar 

instantaneamente documentos, filmes, fotos e músicas com dispositivos móveis. Coloque a sua biblioteca de músicas 

em uma unidade USB e compartilhe-a com toda a sua casa, ou exiba fotos na TV da sala de estar, enquanto um membro 

da família assiste a um filme no seu dispositivo móvel.

Jogue na rede Wi-Fi
Para quem gosta de jogos como League of Legends e outros que exigem alta performance, o DIR-890L pode oferecer 

desempenho maior que uma rede cabeada, permitindo assim com que os gamers tenham o benefício de se jogar em 

uma rede livre de cabos e LAGs.
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Especificações técnicas

Gerais

Interfaces do dispositivo • Wireless LAN 802.11 a/b/g/n/ac
• Quatro portas Gigabit LAN 10/100/1000

• Porta WAN Gigabit 10/100/1000
• Duas portas USB (uma USB 3.0, uma USB 2.0)

Padrões • IEEE 802.11ac
• IEEE 802.11n
• IEEE 802.11g
• IEEE 802.11b

• IEEE 802.11a
• IEEE 802.3
• IEEE 802.3u

Requisitos mínimos do sistema • Windows 8/7/Vista, Mac OS X 10.6 ou superior
• Microsoft Internet Explorer 9 ou superior, Firefox 12 
ou superior, ou outro navegador habilitado para Java

• Interface de rede Ethernet
• Cable ou DSL Modem
• Assinatura de um Provedor de Serviços de Internet

Funcionalidade

Recursos avançados • SmartConnect1

• Guest Zone
• Acesso web mydlink™ SharePort
• Assistente de configuração web multilíngue
• Suporte ao servidor de Mídia DLNA
• SmartBeam AC Avançado

• Firewall ativo duplo
• Network Address Translation (NAT)
• Stateful Packet Inspection (SPI)
• VPN Passthrough (PPTP/L2TP/IPsec)
• QoS avançado
• QuickVPN - L2TP over IPsec

Recursos mydlink • Gerenciamento remoto
• Ver largura de banda atual de upload/download
• Ver clientes atualmente conectados
• Ver histórico de navegação na web por cliente

• Bloquear/desbloquear o aceso à rede do cliente
• Gerenciar detalhes da rede wireless
• Acessível por meio de um navegador ou aplicativo 
móvel Android

Suporte a aplicações móveis • mydlink Lite
• mydlink SharePort

• QRS Mobile v1.5

Segurança wireless • WPA & WPA2 (Wi-Fi Protected Access) • Wi-Fi Protected Setup (WPS) PIN/PBC

Físico

Dimensões (C x L x A) • 387 x 247,3 x 119,5 mm (15,23 x 9,73 x 4,7 polegadas)

Peso • 1,00 kg (2,20 libras)

Alimentação • Entrada: 100 a 240 V AC, 50/60 Hz • Saída: 12 V DC, 5 A

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

Umidade • Operação: 0% a 90% sem condensação • Armazenamento: 5% a 95% sem condensação

Certificações • Certificação Wi-Fi
• Wi-Fi Protected Setup (WPS)
• Wi-Fi Multimedia (WMM)

• Pronto para IPv6
• Compatível com o Windows 8

Cores disponíveis

Informações do pedido

Número da peça Descrição

DIR-890L Roteador Ultra Wi-Fi AC3200

1  O Smart Connect opera atualmente nas bandas de rádio de 5 GHz. A operação nas bandas de 5 GHz e 2.4 GHz será incluída na versão de firmware 1.02 e superior.
2  Taxa de sinal wireless máxima extraída das especificações do IEEE, padrão 802.11ac, que estão sujeitas a mudança. 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.
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DIR-890L AC3200 Ultra Wi-Fi Router

technical Specifications

General

Device Interfaces •	802.11 a/b/g/n/ac wireless LAN
•	Four 10/100/1000 Gigabit LAN ports

•	10/100/1000 Gigabit WAN port
•	Two USB ports (one USB 3.0, one USB 2.0)

Standards •	 IEEE 802.11ac
•	 IEEE 802.11n
•	 IEEE 802.11g
•	 IEEE 802.11b

•	 IEEE 802.11a
•	 IEEE 802.3
•	 IEEE 802.3u

Minimum System Requirements •	Windows 8/7/Vista, Mac OS X 10.6 or higher
•	Microsoft Internet Explorer 9 or higher, Firefox 12 or 

higher, or other Java-enabled browser

•	Ethernet network interface
•	Cable or DSL modem
•	Subscription with an Internet service provider

Functionality

Advanced Features •	SmartConnect1

•	Guest zone
•	mydlink SharePort™ web access
•	Multi-language web setup wizard 
•	DLNA media server support
•	Advanced AC SmartBeam

•	Dual active firewall
•	Network Address Translation (NAT)
•	Stateful Packet Inspection (SPI)

•	VPN Passthrough (PPTP/L2TP/IPsec)
•	Advanced QoS
•	QuickVPN - L2TP over IPsec

mydlink Features •	Remote Management
•	View current upload/download bandwidth
•	View currently connected clients
•	View web browsing history per client

•	Block/unblock client network access
•	Manage wireless network details
•	Accessible through a web browser or iOS or Android 

mobile app

Mobile App Support •	mydlink Lite
•	mydlink SharePort

•	QRS Mobile v1.5

Wireless Security •	WPA & WPA2 (Wi-Fi Protected Access) •	Wi-Fi Protected Setup (WPS) PIN/PBC

Physical

Dimensions (L x W x D) •	387 x 247.3 x 119.5mm  (15.23 x 9.73 x 4.7 inches)

Weight •	1.00 kg (2.20 lbs)

Power •	 Input: 100 to 240 V AC, 50/60 Hz •	Output: 12 V DC, 5 A

Temperature •	Operating: 0 to 40 °C (32 to 104 °F) •	Storage: -20 to 65 °C (-4 to 149 °F)

Humidity •	Operating: 0% to 90% non-condensing •	Storage: 5% to 95% non-condensing

Certifications •	Wi-Fi Certified 
•	Wi-Fi Protected Setup (WPS)
•	Wi-Fi Multimedia (WMM)

•	 IPv6 Ready
•	Compatible with Windows 8

Available Colors

Order Information

Part Number Description

DIR-890L AC3200 Ultra Wi-Fi Router

1 Smart Connect currently operates on the 5 GHz radio bands. Operation the 5 GHz and 2.4 GHz will be included in firmware version 1.02 and higher.
2 Maximum wireless signal rate derived from IEEE standard 802.11ac specifications which are subject to change. Actual data throughput will vary. Network conditions and environmental factors, including volume of network 

traffic, building materials and construction, and network overhead, lower actual data throughput rate. Environmental factors will adversely affect wireless signal range.
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