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Het Covr AC2200 Tri-Band Whole Home Wi-Fi System is de perfecte naadloze Wi-Fi-oplossing 

voor het moderne huis. Het systeem omvat twee hoogwaardige Covr Points die elke hoek 

van uw woning afdekken met snelle AC2200 tri-band Wi-Fi. Met Covr beschikt u over een 

stabiel, consistent en werkelijk naadloos Wi-Fi-netwerk. D-Link biedt u optimale dekking met 

de COVR-2202.

Covr: één naadloos netwerk in uw hele huis

Zijn er nog steeds delen van uw huis waar u geen Wi-Fi kunt ontvangen? Dat hoeft echt niet 

meer! Dankzij de revolutionaire Smart Roaming-technologie van het Covr AC2200 Tri-Band 

Whole Home Wi-Fi System worden de draadloze signalen naar uw apparaten doorlopend 

gescand en zorgt het systeem ervoor dat de apparaten automatisch met het sterkste signaal 

worden verbonden. De Covr Points houden de verbinding continu in stand, ook als u zich 

verplaatst. Hierdoor kunt u van kamer naar kamer lopen zonder dat uw VoIP-gesprekken 

wegvallen of videostreams vastlopen. Covr zorgt ervoor dat u in uw hele huis gebruik kunt 

maken van een naadloos netwerk onder één Wi-Fi-naam, zodat verbroken en wegvallende 

verbindingen en dode hoeken voorgoed tot het verleden behoren.

Snelle bedrade en draadloze connectiviteit

Met COVR-2202 kunt u het volledige potentieel van AC2200 Wi-Fi naar elke kamer in uw huis 

brengen en hebt u geen last meer van dode hoeken. Elk Covr Point creëert zijn eigen exclusieve 

snelle AC2200 Wi-Fi-zone voor communicatie met uw draadloze apparaten, zodat u overal in 

huis optimaal kunt genieten van veeleisende multimediatoepassingen. Daarnaast bieden 

Gigabit Ethernet-poorten u een solide, betrouwbare bedrade aansluiting voor bijvoorbeeld 

netwerkopslagapparaten (NAS), mediacenters en gameconsoles. Ondertussen zorgt het unieke 

tri-bandontwerp ervoor dat de COVR-2202 een dedicated 5 GHz backhaul-verbinding gebruikt 

voor de communicatie tussen Covr Points. Dit verhoogt de netwerkefficiëntie en garandeert 

dat apparaten altijd van optimale prestaties profiteren wanneer ze verbinding maken met de 

Covr Points.

Kenmerken

Dekking in uw hele huis

•	 Tot 550 m2 Wi-Fi-dekking

•	 Smart Steering stuurt uw apparaten automatisch 
naar de optimale frequentieband

•	 Smart Roaming verbindt u automatisch met het 
sterkste signaal als u van de ene naar de andere 
kamer gaat

Prestaties en connectiviteit

•	 Tri-band AC2200 Wi-Fi met dedicated  
5 GHz-backhaul

•	MU-MIMO-technologie creëert een krachtig,  
snel en uiterst efficiënt Wi-Fi-netwerk

•	 Twee Gigabit Ethernet LAN-poorten 
per unit voor snelle connectiviteit van 
bedrade apparaten

Installatie en beheer

•	Configureer uw netwerk met de gratis D-Link 
Wi-Fi mobiele app of de gebruiksvriendelijke 
webinterface

•	 Intuïtieve installatiewizard voor ondersteuning 
tijdens het configuratieproces

•	Moeiteloze plug-and-play installatie

Tri-band AC2200 High Perfomance Meer bereik Eén naadloos netwerk 
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COVR-2202
AC2200 Tri-Band Whole Home Wi-Fi System

MU-MIMO- en Smart Steering-technologie

Het Covr AC2200 Tri-Band Whole Home Wi-Fi System is voorzien van Multi-User 

Multiple Input Multiple Output (MU-MIMO) Wi-Fi, dat gegevens gelijktijdig 

naar meerdere draadloze apparaten verzendt om de snelheid en efficiëntie 

te verhogen. Met Covr profiteert u van een hogere doorvoersnelheid 

en kunt u in uw hele woning of kantoor naadloos HD-media streamen, 

telefoongesprekken voeren, online gamen en internetten. 

Elk Covr Point is bovendien uitgerust met tri-bandradio's en intelligente 

Band Steering. U weet niet precies wat het verschil tussen 2,4 en 5 Ghz is? 

Geen probleem: Covr stuurt uw apparaat automatisch naar de optimale 

frequentieband op basis van het actuele verkeer op uw netwerk. Dit 

gebeurt naadloos zonder storingen, haperingen of onderbrekingen in uw 

draadloze verbinding. En het mooiste is, dat u daar zelf helemaal niets voor 

hoeft te doen.

Uw netwerk eenvoudig uitbreiden

Het Covr AC2200 Tri-Band Whole Home Wi-Fi System biedt u een 

thuisnetwerkoplossing die snel en gemakkelijk te installeren is. De Covr 

Points komen gebruiksklaar uit de doos, dus u hoeft ze alleen maar op een 

stopcontact aan te sluiten om ermee aan de slag te gaan. Configureer uw 

netwerk binnen enkele minuten met de gratis D-Link Wi-Fi app op uw mobiele 

Android- of iOS-apparaat, of gebruik de intuïtieve webinterface. Covr is ook nog 

eens een schaalbare oplossing: u kunt eenvoudig meer Covr Points toevoegen 

en synchroniseren om het bereik van uw netwerk te vergroten. Onvoldoende 

dekking op de tweede etage of in de achterkamer? Breid uw Wi-Fi uit met een 

extra Covr Point voor werkelijk naadloze dekking in uw hele huis.

Nieuwe draadloze apparaten worden in een handomdraai aan uw Covr 

netwerk toegevoegd dankzij de Wi-Fi Protected Setup (WPS) knop. Hiermee 

kunt u direct een verbinding met nieuwe apparaten tot stand brengen zonder 

instellingen of wachtwoorden te hoeven gebruiken. Breid uw netwerk uit 

met een druk op de knop.

Onderaanzicht

WPS-knop

Voedingsaansluiting

Aan/uit-knop

Ethernet-poorten

Vooraanzicht

COVR status-led
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Technische specificaties COVR-2200 

Algemeen

Apparaatinterfaces (per unit) •	 IEEE 802.11 a/g/n/ac draadloos WAN •	2 Gigabit LAN-poorten

Led’s •	COVR status-led

Type antenne •	6 interne antennes

Overdrachtssnelheid •	2,4 GHz
•	Tot 400 Mbps1

•	5 GHz
•	Tot 866 Mbps1

•	5 GHz [backhaul]
•	Tot 866 Mbps1

•	ethernet
•	10/100/1000 Mbps (auto-negotiation)

Standaarden •	 IEEE 802.3i
•	 IEEE 802.3u
•	 IEEE 802.3ab
•	Ondersteunt auto-negotiation
•	Ondersteunt auto-MDI/MDIX

•	 IEEE 802.11ac Wave II
•	 IEEE 802.11n
•	 IEEE 802.11g
•	 IEEE 802.11a

Functionaliteit

Beveiliging •	WPA/WPA2 draadloze beveiliging

Geavanceerde functies •	Covr Wi-Fi 
•	Automatische configuratie
•	Draadloze roaming
•	Wireless band steering
•	Wireless Air Time Fairness (ATF)

•	Web-based installatiewizard
•	Smart Backhaul
•	Quality of Service (QoS)
•	MU-MIMO (Wi-Fi)
•	Wi-Fi Protected Setup (WPS)

Fysieke kenmerken

Afmetingen (L x B x H) •	90 x 100 x 200 mm (3,54 x 3,94 x 7,87 in) 

Gewicht (per unit) •	690 g (1,52 lbs)

Voeding •	100 tot 240 V wisselspanning, 50/60 Hz

Opgenomen vermogen •	20 W

Temperatuur •	Gebruik: 0 tot 40 °C (32 tot 104 °F) •	Opslag: -20 tot 70 °C (-4 tot 158 °F)

Vochtigheid •	Gebruik: 10% tot 90% niet-condenserend •	Opslag: 5% tot 90% niet-condenserend

Certificeringen •	FCC
•	 IC
•	CE
•	RCM

•	 IDA
•	CB
•	LVD
•	RoHS

1 Maximale draadloze signaalsnelheden afgeleid van de specificaties van de IEEE 802.11ac- en 802.11n-standaarden. De werkelijke gegevensdoorvoer zal variëren. Netwerkomstandigheden en omgevingsfactoren zoals de 
hoeveelheid netwerkverkeer, bouwmaterialen en constructie, en netwerkoverhead kunnen de werkelijke doorvoersnelheid reduceren. Omgevingsfactoren kunnen het bereik van het draadloze signaal negatief beïnvloeden.


