
Zdefiniuj ponownie swoją sieć, korzystając z zaawansowanych możliwości bezprzewodowych routera 

Synology Router RT2600ac oraz trwałego, zapewniającego bezpieczeństwo rdzenia Synology Router 

Manager. Zaprojektowany zarówno do domu, jak i biura, obsługa MU-MIMO zapewnia możliwość 

podłączenia większej liczby urządzeń przy wyższych prędkościach, a ochrona rodzicielska SRM i sterowanie 

ruchem umożliwiają proste zarządzanie i dostosowywanie ruchu sieciowego. 

Router

RT2600ac

Najważniejsze cechy
• Dwurdzeniowy procesor 

1,7 GHz zapewniający szybkość i 

bezkompromisową wydajność

• Zaawansowane radioodbiorniki 

4x4 802.11ac wave 2 z obsługą MU-

MIMO i do 2,53 Gb/s prędkości w sieci 

bezprzewodowej

• Funkcja Smart Connect zapewnia 

bezproblemowe przejście między 

maksymalną prędkością lub zasięgiem

• Sterowanie ruchem i monitorowanie w 

warstwie 7 ze wsparciem sprzętowym

• Dual WAN z możliwością równoważenia 

obciążenia i wsparciem dla trybu 

failover

• Tworzenie zaawansowanych sieci VPN: 

WebVPN, Synology SSL VPN i SSTP VPN1

• Zaawansowane pakiety dodatków 

poprawiające bezpieczeństwo, 

udostępnianie plików i rozszerzające 

funkcjonalność

• Rewolucyjny interfejs z systemem 

Synology Router Manager (SRM)

Twoja sieć — na nowo
Łącząc w sobie wydajność, bezpieczeństwo i elastyczność, router Synology Router 
RT2600ac wykorzystuje szybki, dwurdzeniowy procesor 1,7 GHz zaprojektowany do 
obsługiwania zadań w wymagających środowiskach uwzględniających duże obciążenie 
przetwarzania przepustowości. Jego nadajnik Wi-Fi 802.11ac wave 2  
zapewnia obsługę MU-MIMO oraz możliwość działania w strumieniu 4x4 quad stream, 
co zapewnia do 2,53 Gb/s (800 + 1733 Mb/s) bezprzewodowej przepustowości. Router 
RT2600ac może automatycznie maksymalizować użycie przepustowości i prędkość 
bezprzewodową dla większej liczby urządzeń, jednocześnie zachowując optymalny 
zakres dzięki funkcji Smart Connect. Warstwa 7 wsparta sprzętowo cechuje się 
konstrukcją sterującą ruchem, dzięki czemu zapewnia się, że nawet w przypadku wielu 
urządzeń i wielu reguł sterowania ruchem router RT2600ac nadal będzie mieć duży 
zapas mocy obliczeniowej, który sprosta wymaganiom obsługi sieci.

Rewolucyjna wygoda obsługi oprogramowania 
Program Synology Router Manager (SRM) napędza linię produktów sieciowych 
Synology. SRM umożliwia przyjazne dla użytkownika zarządzanie urządzeniem — 
bez kompromisów w zakresie funkcji i dostosowywania. Oparty na wielokrotnie 
nagradzanym rozwiązaniu Synology, DiskStation Manager (DSM), w sprawdzonych 
urządzeniach DiskStation Network Attached Storage (NAS), program SRM jest tworzony 
z myślą o bezpieczeństwie i stabilności pracy.

SRM wykorzystuje przyjazny dla użytkownika, łatwy w obsłudze interfejs Synology. 
Znajomy interfejs przypominający środowisko pulpitu znacznie ułatwia początkującym 
czynności związane z zarządzaniem siecią. Użytkownicy DSM poczują się jak w 
domu, a zaawansowani użytkownicy znajdą wiele użytecznych narzędzi sieciowych, 
dzięki którym można szybko i efektywnie konfigurować i dostosowywać opcje lub 
rozwiązywać problemy.



VPN Plus

Kompletne rozwiązanie do obsługi 
sieci VPN z możliwością tworzenia sieci 
WebVPN bez klientów, zaawansowanych i 
bezpiecznych sieci Synology SSL VPN oraz 
standardowych protokołów sieci VPN, 
a także korzystania z zaawansowanych 
narzędzi do zarządzania

Do oprogramowania SRM wbudowano wiele opcji związanych z bezpieczeństwem 
i wygodnym dostępem. Możesz z łatwością zarządzać siecią z wieloma metodami 
dostępu lokalnie, korzystając z adresu „router. synology.com” lub (opcjonalnie) 
zdalnie przy użyciu programu QuickConnect, serwera DDNS lub aplikacji DS router 
na urządzeniach mobilnych. Opcjonalna weryfikacja dwuetapowa gwarantuje 
bezpieczeństwo — nikt niepowołany nie wprowadzi zmian w Twojej sieci.

Zaawansowane możliwości sieci VPN
Z opcjonalnym pakietem dodatkowym VPN Plus Server1 możesz przekształcić router 
Synology Router RT2600ac w zaawansowane, a jednocześnie intuicyjne rozwiązanie 
do obsługi sieci VPN. Opcje WebVPN i Synology SSL VPN minimalizują konfigurację 
po obu stronach związaną z dostępem do sieci. VPN Plus Server obsługuje również 
standard hostowania SSTP, PPTP oraz opcje sieci VPN OpenVPN i L2TP over IPSec.

WebVPN umożliwia tworzenie sieci VPN bez klienta, która zapewnia bezpieczny, zdalny 
dostęp do wewnętrznych witryn sieci Web przy użyciu przeglądarki — bez potrzeby 
instalowania oprogramowania lub wprowadzania konfiguracji po stronie klienta.

Sieć Synology SSL VPN jest dostępna z dedykowanymi klientami na platformy 
komputerowe i mobilne, zapewniającymi lepszą wydajność i integrację z funkcją 
sterowania ruchem w warstwie 7.

Solidny fundament sieci
Synology Router RT2600ac został wyposażony w zaawansowane funkcje 
bezpieczeństwa, dzięki którym Twoja sieć będzie bardziej odporna na ataki 
cybernetyczne. Łatwy w obsłudze doradca ds. zabezpieczeń oraz możliwość 
kompleksowego filtrowania witryn sieci Web — oprogramowanie SRM jest również 
nieustannie testowane w oparciu o wiodący w branży zestaw narzędzi Qualys 
Vulnerability Management, dzięki czemu zapewnia się zgodność i odporność 
na znane zagrożenia bezpieczeństwa. Poza trwałą infrastrukturą sieciową SRM i 
wbudowanymi zaporami IPv4 oraz IPv6, a także pakietem Intrusion Prevention, router 
RT2600ac pomaga bronić się przed złośliwymi atakami, których celem jest infiltracja i 
wykorzystanie Twoich urządzeń.

Nieustannie aktualizowane systemy Intrusion Detection System (IDS) i Intrusion 
Prevention System (IPS) sprawiają, że pakiet dodatku Intrusion Prevention jest 
zaawansowaną, kolejną warstwą zabezpieczeń, którą można łatwo i bezproblemowo 
konfigurować na urządzeniu Synology — bez żadnych opłat.

Wbudowany doradca ds. zabezpieczeń w systemie SRM będzie analizować i 
przypominać o problemach związanych z bezpieczeństwem w Twojej konfiguracji. 
Dzięki temu możesz łatwo i szybko optymalizować ustawienia, bez potrzeby korzystania 
z dogłębnej wiedzy o łączności sieciowej.

RT2600ac może również obsługiwać równoważenie obciążenia Dual WAN z 
przełączaniem w przypadku awarii. W połączeniu z innym ISP możesz zapewnić 
stabilną łączność sieciową, na wypadek awarii u jednego z dostawców lub jednego z 
połączeń.

Sterowanie ruchem i raportowanie

Monitorowanie i precyzyjne 
dostosowywanie sieci w oparciu o 
szczegółowe raporty generowane w 
systemie SRM



Precyzyjne zarządzanie siecią
Łatwe zarządzanie klientami podłączonymi do RT2600ac poprzez konfigurowanie 
harmonogramów dostępu do Internetu, a także dozwolonych/zablokowanych witryn 
sieci Web dla każdego z urządzeń. Zaawansowana, ciągle aktualizowana baza danych 
witryn sieci Web umożliwia stosowanie inteligentnych, konfigurowalnych filtrów wobec 
urządzeń. Dzięki nim możesz zablokować dostęp lub zabezpieczyć się przed 20 różnymi 
typami witryn sieci Web.

Oprogramowanie SRM wykorzystuje funkcję deep packet inspection (DPI), która 
umożliwia monitorowanie sieci oparte na aplikacjach. O krok dalej od tradycyjnych 
metod QoS — oprogramowanie SRM umożliwia definiowanie aplikacji, które mają 
mieć priorytet, a także korzystanie ze stałego i/lub dynamicznego przydzielania 
gwarantowanej przepustowości dla urządzeń. Ta niezwykła elastyczność związana z 
obsługą poszczególnych urządzeń może być nieustannie i precyzyjnie regulowana 
dzięki szczegółowym raportom dotyczącym użycia, które system SRM generuje dla 
użytkownika. Możesz z łatwością zobaczyć najczęściej wyświetlane witryny, używane 
aplikacje i statystyki użycia dla danych urządzeń.

Nowy akcelerator sprzętowy warstwy 7 routera RT2600ac zapewnia minimalne spadki 
wydajności i przepustowości nawet w przypadku włączenia zaawansowanych funkcji 
sterowania ruchem i monitorowania.

Kompleksowe udostępnianie plików, zarządzanie i łączność
Wiedza ekspercka Synology związana z tworzeniem urządzeń magazynujących 
dołączanych do sieci (NAS) w wersjach konsumenckich i dla przedsiębiorstw znacznie 
wpłynęła na system Synology Router Manager (SRM). Kompleksowe możliwości 
udostępniania z dodatkowym pakietem Cloud Station Server umożliwiają łatwe 
utworzenie osobistego magazynu w chmurze. Łatwe tworzenie kopii zapasowych, 
udostępnianie i synchronizowanie plików za pośrednictwem routera RT2600ac na wielu 
urządzeniach. W połączeniu z pakietem Media Server router Synology Router może 
działać jako serwer multimediów dla dowolnego zestawu telewizyjnego z certyfikatem 
DLNA, dekodera sieciowego lub najnowszych konsol do gier.

Router Synology Router RT2600ac jest wyposażony w dwa porty USB i wygodne wejście 
karty SD umieszczone z przodu urządzenia. Możesz z łatwością przesyłać pliki między 
urządzeniami USB i kartą SD lub innym klientem w sieci. Routery Synology obsługują 
również kopię zapasową Time Machine z podłączonym urządzeniem magazynującym.

Ewolucja oprogramowania i platformy
SRM i jego ekosystem cechują się nieustannym rozwojem i wzrostem. Firma Synology 
jest zaangażowana w dostarczanie aktualizacji zabezpieczeń, ale też nowych funkcji 
z kluczowymi usprawnieniami oprogramowania, dodatkowych pakietów i kolejnych 
obsługiwanych aplikacji mobilnych. Bądź na bieżąco z naszymi usprawnieniami, 
korzystając z naszej witryny sieci Web i biuletynów!

Cloud Station

Łatwe tworzenie prywatnej chmury 
przy użyciu zaawansowanego pakietu 
narzędzi Cloud Station na swoich 
urządzeniach



Przegląd sprzętu

1 Gniazdo kart SD 2 Wskaźnik stanu 3 Wskaźnik 2,4 GHz 4 Wskaźnik 5 GHz

5 Wskaźnik WAN 6 Wskaźnik LAN 7 Przycisk zasilania 8 Gniazdo zasilania

9 Przycisk Reset 10 Port USB 2.0 11 Port WAN 12 Port WAN/LAN 

13 Port LAN 14 Przycisk WPS 15 Przycisk Wi-Fi 16 Port USB 3.0

17 Przycisk Wysuń

Specyfikacja techniczna

Sprzęt 
CPU Dwurdzeniowy, 1,7GHz

Wsparcie sprzętowe warstwy 7 Tak

Pamięć DDR3 512MB

Typ anteny 4T4R Wszechkierunkowa antena dipolowa z wysokim zyskiem (2,4 GHz / 5 GHz)

Port LAN
• 4 x Gigabit
• 3 x Gigabit (tryb Dual WAN)

Port WAN
• 1 x Gigabit
• 2 x Gigabit (tryb Dual WAN)

Port zewnętrzny
• USB 3.0
• USB 2.0 
• Gniazdo kart SD

Wymiary (wys. × szer. × gł.) 77 x 280 x 169 (bez anten)

Napięcie wejściowe zasilania 
prądem zmiennym

100 – 240 V (prąd zmienny)

Częstotliwość zasilania 50 do 60 Hz, jednofazowo

Temperatura pracy Od 5°C do 40°C (40–104°F)

Temperatura przechowywania Od -20°C do 60°C (od -5°F do 140°F)

Wilgotność względna Od 5 do 95% 

Maksymalna wysokość pracy 5000 m

Bezprzewodowy

Standardy łączności 
bezprzewodowej

802.11a/n/ac 5 GHz, 802.11b/g/n 2,4 GHz, jednoczesna transmisja dwupasmowa

Częstotliwość i przepustowość 
danych

• 2,4 GHz: 800 Mb/s
• 5 GHz: 1733 Mb/s

Zabezpieczenia sieci 
bezprzewodowej

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

Inne funkcje łączności 
bezprzewodowej

Smart Connect — automatyczne sterowanie pasmem 2,4 GHz i 5 GHz, wł./wył. niezależnego harmonogramu Wi-Fi 2,4 GHz/5 GHz, sieć dla 
gości

Z przodu
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Funkcje

Tryby działania
• Router bezprzewodowy
• Bezprzewodowy punkt dostępowy

DHCP Serwer, klient, lista klientów, rezerwacja adresów

Quality of Service Monitorowanie i zarządzanie warstwą aplikacji (warstwa 7)

Przekierowanie portów DMZ, UPnP

Kontrola rodzicielska
Konfigurowalny harmonogram dostępu do Internetu dla poszczególnych urządzeń, lista dozwolonych/blokowania, filtrowanie sieci Web 
oparte na DNS z wbudowaną bazą danych, Google SafeSearch™

Sterowanie ruchem
Blokowanie Internetu dla poszczególnych urządzeń, niestandardowa prędkość, monitorowanie ruchu i zaawansowane raporty dotyczące 
użycia

Narzędzia sieciowe Ping, traceroute, funkcja Wake on LAN po QuickConnect

Bezpieczeństwo
IPv4, IPv6, zapora sieciowa/zapora sieciowa SPI, filtr adresów MAC, ochrona przed atakami DoS, automatyczne blokowanie, Doradca ds. 
zabezpieczeń, VPN Pass-through (PPTP, IPSec, L2TP)

Klient VPN PPTP, OpenVPN™, L2TP over IPSec

Obsługa IPv6 Serwer/klient IPv6 DHCP, tunelowanie IPv6 

Rozwiązania do tworzenia kopii 
zapasowych

Tworzenie kopii zapasowych i przywracanie konfiguracji SRM, obsługa Time Machine (z podłączonym urządzeniem magazynującym USB)

Powiadomienia E-mail, SMS, powiadomienia „push” (przez aplikację DS router)

Usługi plików CIFS, AFP, FTP, WebDAV

Serwer FTP
Kontrola przepustowości dla połączeń TCP, niestandardowy zakres portów pasywnych FTP, anonimowy dostęp do FTP, FTP SSL/TLS i SFTP, 
dzienniki transferu

Aplikacje dla systemów iOS/
Android™

DS cloud, DS file, DS get, DS router, VPN Plus

Dostęp z dowolnego miejsca Synology QuickConnect i dynamiczny DNS (DDNS)

Obsługa drukarek Maksymalna liczba drukarek: 1, protokoły drukowania: LPR, CIFS, IPP

Funkcje zaawansowane
Smart WAN — równoważenie obciążenia w trybie Dual WAN oraz przechodzenie do trybu failover, routing oparty na zasadach, routing 
statyczny, tłumaczenie adresów sieciowych (NAT), SNMP, SSH, LAN/WLAN IGMP snooping, przekaźnik PPPoE

Obsługiwane systemy klienckie Windows 7 i nowsze, Mac OS X® 10.10 i nowsze

Obsługiwane przeglądarki Chrome®, Firefox®, Internet Explorer® 9 i nowsze, Safari® 8 i nowsze; Safari (iOS 7 i nowsze), Chrome (Android™ 4.0 i nowsze) na tabletach

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

Pakiety dodatkowe

VPN Plus Server1

Zmień swój router Synology Router w zaawansowany serwer sieci VPN. Pakiet pozwala zabezpieczyć dostęp VPN za pośrednictwem 
przeglądarki lub klienta. Pozwala on na obsługę różnych usług VPN — WebVPN, Synology SSL VPN, SSTP, OpenVPN, L2TP over IPSec i PPTP. 
Dzięki wielu narzędziom do zarządzania umożliwia administratorom sieci regulowanie i monitorowanie ruchu sieciowego w sieci VPN.

Intrusion Prevention
Znacznie poprawia bezpieczeństwo routera za pomocą systemów IDS i IPS, których celem jest zabezpieczanie sieci przed zagrożeniami 
internetowymi

Cloud Station Server
Synchronizuje dane z wielu platform, centralizując je na routerze, jednocześnie z łatwością przechowując historyczne wersje 
zaimportowanych plików

RADIUS Server Oferuje on scentralizowane uwierzytelnianie, autoryzację oraz ewidencjonowanie dostępu do sieci bezprzewodowej.

DNS Server Pomaga użytkownikom w wyszukiwaniu i tłumaczeniu nazw domen na adresy IP.

Download Station Obsługiwane protokoły pobierania: BT/HTTP/FTP/NZB/eMule, maksymalna liczba jednoczesnych zadań pobierania: 50

Serwer multimediów (DLNA/UPnP®) Zapewnia usługę strumieniową multimediów do urządzeń z certyfikatem DLNA oraz konsol PS3®/PS4®/Xbox 360®/Xbox One®

Certyfikaty i opakowanie
Normy Zgodność RoHS; certyfikaty: Wi-Fi, DLNA; zgodność ze standardami CE, FCC, NCC, RCM

Zawartość opakowania

• Jednostka główna RT2600ac
• 4 x antena
• Zasilacz
• Kabel LAN RJ-45
• Przewodnik szybkiej instalacji 

Gwarancja 2 lata2

*Dane techniczne mogą zostać zmienione bez powiadomienia. Aby uzyskać najnowsze informacje, przejdź do strony www.synology.com.

1. VPN Plus umożliwia jednoczesne korzystanie z jednego darmowego konta z dostępem do usług premium WebVPN, Synology SSL VPN i SSTP. Dodatkowy dostęp jednoczesny 
wymaga zakupu licencji od firmy Synology.

2. Okres gwarancyjny rozpoczyna się od daty zakupu podanej na paragonie zakupu. Więcej informacji można znaleźć na stronie https://www.synology.com/company/legal/warranty.
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