
Synology Router

RT1900ac

Designed for homes and offices, Synology Router RT1900ac broadcasts both 2.4 and 5 GHz 

spectrums for combined data transfer speeds of up to 1900 Mbps. Enjoy robust coverage 

with Beamforming and optimized multi-user performance, and fine-tune network traffic 

with Parental Controls and Application Layer QoS. No more worries about router setting 

and management. Synology Router Manager (SRM) operating system provides you 

revolutionary user experience. 

Synology Router

RT1900ac
Concebido para casa e escritório, o Synology Router RT1900ac emite nas bandas 2.4GHz e 5GHz 
para velocidades de transferência de dados combinadas de até 1900Mbps. Desfrute de uma robusta 
cobertura com Beamforming e desempenho otimizado multi-utilizador, e ajuste o tráfego de rede 
com Controlo Parental e Application Layer QoS Acabaram-se as preocupações quanto à configuração 
e gestão do router. O sistema operativo Synology Router Manager (SRM) proporciona-lhe uma 
revolucionária experiência de utilizador. 



Wi-Fi rápido e estável, com Beamforming
Equipado com três poderosas antenas e suporte para o mais recente padrão de redes 
sem fios 802.11ac, Synology Router RT1900ac emite nas bandas 2.4GHz e 5GHz para 
velocidades combinadas de transferência de dados de até 1900Mbps. Chega de se 
preocupar com engarrafamentos de velocidade mesmo quando estão múltiplos dispositivos 
ligados à rede. 

Os routers tradicionais emitem sinais sem fios para todas as direções, independentemente 
da posição do seu computador portátil ou dispositivos móveis. Com a tecnologia 
Beamforming inteligente, o Synology Router RT1900ac direciona os sinais sem fios para até 
seis dispositivos suportados, reduzindo a latência, economizando energia e melhorando o 
alcance sem fios. 

Revolucionária experiência de software
Synology Router Manager (SRM) é o sistema operativo que alimenta o Synology Router 
RT1900ac. A interface intuitiva torna a gestão das definições de rede e Wi-Fi super simples, 
ao mesmo tempo que proporciona robustas ferramentas a utilizadores avançados e 
profissionais. 

 ● Fácil de utilizar - A interface familiar - parecida com um ambiente de trabalho - facilita a 
gestão por principiantes de todas as definições de rede.

 ● Acesso prático - Para aceder ao SRM, basta indicar no seu navegador “router.synology.
com” durante a instalação, ou usar um QuickConnect ID personalizável, endereço DDNS 
para aceder ao SRM em qualquer parte do mundo.

 ● Atualizações gratuitas - Atualizações regulares de software significa que pode desfrutar 
das mais recentes funcionalidades, tecnologia e segurança.

Ferramentas avançadas de rede 
Com a aplicação Centro de Rede, pode limitar o consumo de largura de banda, bloquear 
conteúdos maliciosos e afinar a forma como os dados viajam pela sua rede de casa ou 
trabalho.

 ● Monitorização de tráfego - Uma visão gráfica intuitiva e detalhada sobre a alocação de 
recursos de rede.

 ● Application Layer QoS - Permite-lhe ter total controlo da disponibilidade da Internet 
por dispositivo e por aplicações de rede.

 ● Controlos Parentais -  Configure de forma fácil horas autorizadas para cada dispositivo, 
com o filtro web integrado, com base em DNS

Aceda aos seus ficheiros em qualquer parte
Ao ligar um dispositivo de armazenamento USB ou SD (SDXC) ap Synology Router RT1900ac, 
pode aceder ao seu conteúdo a partir de qualquer lugar, ou partilhar ficheiros com família 
e colegas de trabalho. COm suporte total para os mais conhecidos protocolos de ficheiros, 
incluindo CIFS, AFP, FTP e WebDAV, Synology Router RT1900ac funciona lindamente com 
computadores Windows e Mac, bem como dispositivos Android e iOS. 

Aplicações móveis prontas para acesso em qualquer lugar
Instale DS router no seu dispositivo Android ou iOS e administre de forma prática as 
definições do Synology Router RT1900ac da palma das suas mãos. DS router proporciona 
robustas ferramentas e opções, como fácil instalação, gestão de rede sem fios, monitorização 
e controlos de tráfego em tempo real, e muito mais. DS file pode percorrer, abrir e organizar 
ficheiros armazenados no dispositivo USB ou cartão SD ligados ao Synology Router 
RT1900ac. Com DS download, pode pesquisar e iniciar tarefas de transferência a partir de 
qualquer lugar, para que estejam concluídas assim que regressar a casa.

Destaques

 ● Banda dupla em simultâneo a 2.4GHz 
& 5GHz até 1900Mbps

 ● Cobertura robusta com Suporte 
Beamforming

 ● Application layer Quality of Service 
(QoS) permite total controlo do seu 
ambiente de rede

 ● Controlo Parental intuitivo com filtro 
web integrado com base em DNS

 ● Interface revolucionária - Synology 
Router Manager (SRM) & DS router 

 ● A companhia perfeita para o seu 
Synology NAS com Wake-on-LAN por 
QuickConnect



Especificações Técnicas
Hardware

CPU Dual-core 1.0GHz

RAM DDR3 256MB

Tipo de antena 3T3R dipolo omnidirecional de alto desempenho (2.4GHz / 5GHz)

Desempenho da antena 2.4GHz 3.5dBi, 5GHz 4.6dBi

Porta LAN Gigabit (RJ-45) x 4 

Porta WAN Gigabit (RJ-45) x 1

Portaa Externa USB 3.0  x 1 (5V, 1.5A de potência de saída)
Leitor de cartões SD x 1(SDXC, SDHC)

Botão e interruptor WPS, USB/SD ejeção, Alimentação, Reset, Wi-Fi Ligar/Desligar

Tamanho (A x L x P) 66 mm x 206 mm x 160 mm (sem antena)

Peso 0,51 Kg (com 3 antenas)

Tensão da potência de entrada CA 100V a 240V CA

Frequência da tensão 50 a 60Hz, monofásico

Temperatura em funcionamento 5°C a 40°C (40°F a 104°F)

Temperatura em armazenamento -20°C a 60°C (-5°C a 140°C) 

Humidade relativa 5% a 95% de HR

Sem fios
Padrões sem fios IEEE 802.11ac/n/a 5GHz, IEEE 802.11b/g/n 2.4GHz, banda dupla em simultâneo

Taxa de frequência e de dados 2.4GHz: 600Mbps (suporte para 256-QAM), 5GHz: 1300Mbps

Segurança sem fios WEP, WPA/WPA2-Personal, WPA/WPA2-Enterprise, Wi-Fi Protected Setup (WPS) 2.0

Outras funções sem fios Agendamento independente 2.4GHz / 5GHz Wi-Fi Ligado/Desligado, Rede Convidada: 2.4GHz / 5GHz
Suporte para dongle 3G/4G (dongle 3G/4G não incluído)

Funcionalidades integradas
Modos de operação Router sem fios, AP sem fios, cliente sem fios

DHCP Servidor, cliente, lista de clientes, reserva de endereços

Qualidade de Serviço Application Layer (L7) Quality of Service  (QoS)

Reencaminhamento de porta DMZ, UPnP

Controlo Parental Agendamento personalizado da Internet, lista de autorização / bloqueio, filtro web com base em DNS com base de dados de filtros integrada

Controlo de tráfego Internet ban, velocidade personalizada, Monitorização de Tráfego

Ferramentas de Rede Ping, Traceroute, Wake on LAN por QuickConnect

Segurança Firewall / SPI firewall, filtro de endereços MAC, proteção denial of service (DoS), bloqueio automático, certificado de servidor, Security Advisor, 
VPN pass-through (PPTP, IPSec, L2TP)

Cliente VPN PPTP, OpenVPN™, L2TP / IPSec

Suporte IPv6 Servidor DHCP IPv6 / cleinte, IPv6 tunneling

Opções de cópia de segurança Cópia de segurança e restauro de configuração SRM

Notificações Email, SMS, notificações push (através de DS router)

Serviço de Ficheiros CIFS, AFP, FTP, WebDAV

Servidor de FTP Controlo de largura de banda para ligações TCP, amplitude de porta passiva FTP personalizada, FTP anónimo, protocolos FTP SSL/TLS e SFTP, 
registo de transferências

Aplicações iOS/Android™ DS router, DS file, DS download

Acesso em qualquer lugar Synology QuickConnect, Dynamic DNS (DDNS)

Suporte para impressoras Máximo de Impressoras: 1, protocolos de impressão: LPR, CIFS, IPP

Funções avançadas Roteamento estático, tradução de endereços de rede (NAT), SNMP, SSH, LAN/WLAN IGMP snooping, retransmissão PPPoE



Pacotes Adicionais
VPN Server Protocolos VPN suportados: PPTP, OpenVPN™, L2TP / IPSec, máximo de ligações: 5

RADIUS Server Proporciona autenticação, autorização e controlo centralizado para acesso de rede sem fios

DNS Server Ajuda os utilizadores a encontrar ou traduzir nomes de domínio em endereços IP

Download Station Protocolos de transferência suportados: Máximo de tarefas de transferências BT/HTTP/FTP/NZB/eMule em simultâneo: 50

Media Server (DLNA/UPnP®) Certificação DLNA, suporte para PS3®/PS4®/Xbox 360®/Xbox One®, indexação multimédia

Requisitos do Sistema
Clientes suportados Windows XP e posterior, Mac OS X® 10.7 e posterior, Ubuntu 12 e posterior

Browsers suportados Chrome™, Firefox®, Internet Explorer®: 8 ou posterior, Safari® 7 ou posterior, Safari (iOS® 7 ou posterior no iPad®), Chrome (Android 4.0 em 
tablets)

Idioma
English, Deutsch, Français, Italiano, Español, Dansk, Norsk, Svensk, Nederlands, Русский, Polski, Magyar,     
Português do Brasil, Português Europeu, Türkçe, Český,            
  

Ambiente e Embalamento
Ambiente Conformidade com a diretiva RoHS

Conteúdo da embalagem Unidade RT1900ac, 3 antenas, kit de suporte, transformador AC, cabo RJ-45 LAN, nota de boas-vindas

Garantia 2 anos

SYNOLOGY INC.
A Synology dedica-se a retirar todas as vantagens das tecnologias mais recentes para proporcionar aos utilizadores comerciais e particulares as formas mais acessíveis e fiáveis para 
centralizar o armazenamento de dados, simplificar a execução de cópias de segurança de dados, partilhar e sincronizar ficheiros em diferentes plataformas, aceder aos dados em 
qualquer local e soluções de rede. A Synology tem por objetivo disponibilizar produtos com funcionalidades avançadas e oferecer os melhores serviços de atendimento ao cliente.
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Sede
Synology Inc. 9F., No.1, Yuandong Rd., Banqiao Dist., New Taipei City 220, Taiwan Tel: +886 2 2955 1814 Fax: +886 2 2955 1884

China
Synology Shanghai
20070, Room 516, No. 638, 
Hengfeng Rd., Zhabei Dist., 
Shanghai, China

Reino Unido
Synology UK Ltd.
Unit C, Denbigh West Business Park, 
Third Avenue, Bletchley,
Milton Keynes, MK1 1DH, UK
Tel.: +44 1908 366380

Alemanha
Synology GmbH
Grafenberger Allee 125
40237 Düsseldorf
Deutschland
Tel.: +49 211 9666 9666

América do Norte e Sul
Synology America Corp.
3535 Factoria Blvd SE #200, 
Bellevue, WA 98006, USA
Tel.: +1 425 818 1587

França
Synology France SARL
39 rue Louis Blanc,
92400 Courbevoie, France
Tel.: +33 147 176288

1 Indicador LED 2 Botão de ejeção USB/SD 3 Porta USB 3.0 4 Leitor de cartões SD

5 Botão de energia 6 Porta de energia 7 Botão Reset 8 Porta WAN 

9 Porta LAN 10 Botão WPS 11 Interruptor de Ligar/Desligar Wi-Fi

Ligações e botões

1 2

3 5 6 8 9 114 10

*As especificações do modelo estão sujeitas a alteração sem aviso prévio. Consulte www.synology.com para obter informações mais recentes.
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