Router

RT2600ac

Redefina a sua rede com as potentes capacidades sem fios do Synology Router RT2600ac e o sólido núcleo
Synology Router Manager focado na segurança. Concebido para ser utilizado tanto em escritórios como
em casa, o suporte MU-MIMO garante que mais dispositivos possam ser ligados a velocidades mais rápidas
enquanto o controlo parental e o controlo de tráfego do SRM permitem uma gestão e ajuste simples do
tráfego de rede.

Reinvente a sua rede
O Synology Router RT2600ac combina desempenho, segurança e flexibilidade e está
equipado com um rápido processador dual-core de 1,7 GHz, concebido para lidar
com exigentes ambientes de processamento com uma largura de banda elevada. Os
seus rádios Wi-Fi 802.11ac wave 2
possuem suporte MU-MIMO juntamente com capacidade de transmissão quad
4x4 que permite até 2,53 Gbps (800 + 1733 Mbps) de largura de banda sem fios.
O RT2600ac pode maximizar automaticamente a utilização da largura de banda e
velocidades sem fios para um maior número de dispositivos enquanto retém em
simultâneo um alcance ideal com a Ligação inteligente. O controlo de tráfego Layer 7
com aceleração de hardware garante que, mesmo com múltiplos dispositivos e regras
de controlo de tráfego, o RT2600ac terá ainda muito poder de processamento para
conseguir lidar com as exigências da sua rede.

Revolucionária experiência de software
O Synology Router Manager (SRM) equipa a linha de dispositivos de rede da Synology.
O SRM permite uma gestão fácil do seu dispositivo sem comprometer a funcionalidade
e a personalização. Com base no premiado DiskStation Manager (DSM) da Synology
em dispositivos DiskStation Network Attached Storage (NAS) comprovados, o SRM foi
construído tendo em mente segurança e estabilidade.
O SRM apresenta a interface fácil de usar da Synology. A interface familiar, parecida
com um ambiente de trabalho, facilita a gestão de todas as definições de rede até
por principiantes. Os utilizadores do DSM sentir-se-ão confortáveis e os utilizadores
avançados encontrarão ferramentas de rede capazes à sua disposição para configurar,
personalizar ou resolver problemas com rapidez e eficiência.

Destaques
• Processador Dual-core de 1,7 GHz para
desempenho veloz e excecional
• Potentes rádios Wave 2 4x4 802.11ac
com MU-MIMO e até 2,53 Gbps de
velocidades sem fios revolucionárias
• Ligação inteligente para uma transição
perfeita entre velocidade ou alcance
máximo
• Controlo de tráfego e monitorização
Layer 7 com aceleração de hardware
• Capacidade de WAN dupla para
equilíbrio de carga e suporte de failover
• Crie VPNs avançadas com capacidade
WebVPN, Synology SSL VPN e SSTP
VPN1
• Pacotes add-on potentes para
aumentar a segurança, partilha de
ficheiros e funcionalidade adicional
• Interface revolucionária com o
Synology Router Manager (SRM)

Foram integradas no SRM opções de acesso seguras e convenientes. Faça uma
gestão simples da sua rede com múltiplos métodos de acesso localmente, com
"router.synology.com" e, opcionalmente, de forma remota com QuickConnect, DDNS
ou DS router em dispositivos móveis. A autenticação opcional de dois passos garante
que mais ninguém a não ser o utilizador possa efetuar alterações à sua rede.

Capacidades VPN avançadas
Com o pacote add-on opcional, VPN Plus Server1, poderá transformar o seu Synology
Router RT2600ac numa solução VPN potente, porém intuitiva e abrangente. WebVPN
e Synology SSL VPN permitem uma configuração de cliente mínima, bem como uma
configuração para aceder à sua rede. VPN Plus Server suporta também opções VPN de
padrão de alojamento SSTP, PPTP, OpenVPN e L2TP por IPSec.
WebVPN permite VPN sem cliente para acesso remoto e seguro a websites internos,
utilizando apenas um browser sem qualquer instalação de software ou configuração
requeridas em clientes.

VPN Plus
Solução VPN completa compatível com
WebVPN sem cliente, Synology SSL VPN
segura e poderosa, e ainda protocolos
VPN padrão e potentes ferramentas de
gestão

Synology SSL VPN está disponível com clientes dedicados em plataformas móveis e
de ambiente de trabalho para um melhor desempenho e integração com controlo de
tráfego Layer 7.

Sólida base de rede
O Synology Router RT2600ac apresenta funções de segurança avançadas que
ajudam a tornar a sua rede mais resistente a invasões de rede. Com um Consultor de
segurança fácil de usar e capacidades de filtragem de websites abrangentes, o SRM
é também constantemente testado relativamente ao conjunto Qualys Vulnerability
Management, líder no mercado, para garantir conformidade contra ameaças de
segurança conhecidas. Para além da sólida infraestrutura de rede do SRM e firewalls
IPv4 e IPv6 integradas, com o pacote Intrusion Prevention, o RT2600ac pode ajudar
a impedir que atacantes maliciosos consigam infiltrar-se e comprometer os seus
dispositivos.
Com o sistema de deteção de intrusões (IDS) e o sistema de prevenção de intrusões
(IPS), constantemente atualizados, o pacote add-on Intrusion Prevention é uma
camada adicional poderosa de segurança que pode configurar com facilidade e sem
esforço no seu dispositivo Synology, de forma gratuita.
O Consultor de segurança integrado no SRM analisa e lembrá-lo-á sobre problemas de
segurança na sua configuração, permitindo ter uma forma clara e simples de otimizar as
suas definições sem precisar de conhecimento especializado de rede.
O RT2600ac é também capaz de equilibrar a carga de WAN dupla e ainda suporte de
failover. Juntamente com um diferente ISP, poderá garantir uma conectividade fiável à
Internet, caso ocorram erros no fornecedor ou cabo.

Gestão de rede otimizada
Faça uma gestão fácil de clientes ligados ao RT2600ac configurando o agendamentos
de acesso à Internet e websites permitidos/proibidos para cada dispositivo. A potente
base de dados de websites é constantemente atualizada e permite a aplicação de filtros
personalizados e inteligentes em cada dispositivo para impedir acesso ou ser protegido
relativamente aos mesmos, até 20 tipos diferentes de websites.

Controlo de tráfego e relatórios
Monitorize e ajuste a sua rede na perfeição
com base em relatórios detalhados
gerados pelo SRM

O SRM apresenta a capacidade de inspeção profunda de pacotes (DPI), permitindo
uma monitorização com base em aplicações na sua rede. Um passo à frente de métodos
QoS tradicionais, o SRM permite definir quais as aplicações que pretende priorizar para
além de alocação garantida de largura de banda fixa e/ou dinâmica por dispositivo.
Esta poderosa flexibilidade por dispositivo pode ser continuamente ajustada graças
a relatórios de utilização detalhados que o SRM pode gerar para si. Veja facilmente
quais os websites visitados e as aplicações usadas de forma mais frequente, e ainda
estatísticas de utilização por dispositivo.
O novo motor Layer 7 com aceleração de hardware do RT2600ac permite uma
redução mínima de desempenho e produção com controlo de tráfego avançado e
monitorização ativados.

Partilha de ficheiros, gestão e conectividade abrangentes
O conhecimento especializado da Synology na criação de armazenamentos anexados
de rede (NAS ou network attached storages) ao nível empresarial e do consumidor
influenciou profundamente o Synology Router Manager (SRM). As capacidades
de partilha abrangentes juntamente com o pacote add-on Cloud Station Server
permitem criar o seu armazenamento na nuvem pessoal com facilidade. Efetue cópias
de segurança, partilhe e sincronize os seus ficheiros facilmente com o RT2600ac a
partir de múltiplos dispositivos. Juntamente com um competente pacote Servidor
multimédia, o seu Synology Router pode funcionar como servidor multimédia para
qualquer televisão inteligente com certificação DLNA, caixa descodificadora em rede ou
as mais recentes consolas de jogos.
Com duas portas USB, o Synology Router RT2600ac apresenta também uma ranhura
de cartão SD conveniente e com acesso frontal. Transfira ficheiros facilmente entre
dispositivos USB e a ranhura de cartão SD ou outro cliente na rede. Os routers Synology
suportam também cópias de segurança Time Machine com um dispositivo de
armazenamento anexado.

Software e plataforma em evolução
O SRM e o respetivo ecossistema estão em constante crescimento. A Synology dedica-se
a fornecer não apenas atualizações de segurança, mas também novas funções com
melhorias essenciais de software, pacotes add-on adicionais e novas aplicações móveis
compatíveis. Mantenha-se atualizado com as nossas melhorias no nosso website e
através das nossas newsletters!

Cloud Station
Crie facilmente nos seus dispositivos a
sua própria nuvem privada graças ao
poderoso conjunto Cloud Station
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Especificações técnicas
Hardware
CPU

Dual-core 1,7 GHz

Motor L7 Hardware

Sim

Memória

DDR3 512MB

Tipo de antena

4T4R dipolo omnidirecional de alto desempenho (2,4 GHz/5 GHz)

Porta LAN

• 4 x Gigabit
• 3 x Gigabit (modo WAN dupla)

Porta WAN

• 1 x Gigabit
• 2 x Gigabit (modo WAN dupla)

Porta externa

• USB 3.0
• USB 2.0
• Ranhura de cartão SD

Dimensões (A x L x P)

77 x 280 x 169 mm (sem antena)

Tensão de alimentação de entrada
CA

100 V a 240 V CA

Frequência da tensão

50 a 60 Hz, monofásica

Temperatura de funcionamento

5 °C a 40°C (40 °F a 104°F)

Temperatura de armazenamento

-20°C a 60°C (-5°F a 140°F)

Humidade relativa

5% a 95% de HR

Altitude máxima de funcionamento

5000 m (16 400 pés)

Sem fios
Padrões sem fios

802.11a/n/ac 5 GHz, 802.11b/g/n 2,4 GHz, banda dupla em simultâneo

Frequência e taxa de dados

• 2,4 GHz: 800 Mbps
• 5 GHz: 1733 Mbps

Segurança sem fios

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

Outras funções sem fios

Ligação inteligente - direcionamento de banda automático de 2,4 GHz/5 GHz, Agendamento independente de 2,4 GHz/5 GHz Wi-Fi Ligado/
Desligado, Rede convidada

Funcionalidades
Modos de operação

• Router sem fios
• AP sem fios

DHCP

Servidor, cliente, lista de clientes, reserva de endereços

Qualidade de Serviço

Monitorização e gestão de camada de aplicação (Layer 7)

Reencaminhamento de porta

DMZ, UPnP

Controlo parental

Agendamento personalizado da Internet por dispositivo, lista de permissões/bloqueios, filtro web com base em DNS com base de dados
integrada, Google SafeSearch™

Controlo de tráfego

Internet ban por dispositivo, velocidade personalizada, monitorização de tráfego e relatórios de utilização avançados

Ferramentas de rede

Ping, Traceroute, Wake on LAN por QuickConnect

Segurança

Firewall IPv4, IPv6/Firewall SPI, filtro de endereços MAC, proteção contra DoS (denial of service), bloqueio automático, certificado de servidor,
Consultor de segurança, VPN pass-through (PPTP, IPSec, L2TP)

Cliente VPN

PPTP, OpenVPN™, L2TP por IPSec

Suporte IPv6

Servidor DHCP IPv6/cliente, IPv6 tunneling

Soluções para cópia de segurança

Cópia de segurança e restauro de configuração SRM, suporte Time Machine (com dispositivo de armazenamento USB anexado)

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, intervalo de portas FTP passivas personalizado, FTP anónimo, protocolos FTP SSL/TLS,
registos de transferências

Aplicações iOS/Android™

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

Acesso em qualquer lugar

Synology QuickConnect, Dynamic DNS (DDNS)

Suporte para impressoras

Máximo de Impressoras: 1, protocolos de impressão: LPR, CIFS, IPP

Funções avançadas

Smart WAN - equilíbrio de carga e suporte de failover de WAN dupla, rota de política, rota estática, tradução de endereços de rede (NAT),
SNMP, SSH, LAN/WLAN IGMP snooping, retransmissão PPPoE

Clientes suportados

Windows 7 e posterior, Mac OS X® 10.10 e posterior

Browsers suportados

Chrome®, Firefox®, Internet Explorer® 9 e posterior, Safari® 8 e posterior; Safari (iOS 7 e posterior), Chrome (Android™ 4.0 e posterior) em
tablets

Idioma

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

Pacotes adicionais
VPN Plus Server1

Transforme o seu Synology Router num servidor VPN potente. Permite o acesso seguro à VPN através de um cliente ou browser da Web.
Suporta diversos serviços VPN – WebVPN, Synology SSL VPN, SSTP, OpenVPN, L2TP por IPSec e PPTP. Com múltiplas ferramentas de gestão,
permite aos administradores de rede regular e monitorizar tráfego VPN

Intrusion Prevention

Aumenta substancialmente a segurança do seu router com sistemas IDS e IPS, concebido para salvaguardar a sua rede contra ameaças da
Internet

Cloud Station Server

Sincronize dados a partir de múltiplas plataformas, centralizando-o no router enquanto mantém facilmente versões de histórico de ficheiros
importantes

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®)

Fornece um serviço de transmissão de multimédia a dispositivos com certificação DLNA e consolas PS3®/PS4®/Xbox 360®/Xbox One®

Certificações e pacotes
Padrões

Conformidade com RoHs; certificação Wi-Fi; certificação DLNA; conformidade com as normas CE, FCC, NCC, RCM

Conteúdo da embalagem

•
•
•
•
•

Garantia

2 anos2

Unidade principal RT2600ac
4 x antena
Transformador de CA
Cabo LAN RJ-45
Guia de instalação rápida

*As especificações do modelo estão sujeitas a alteração sem aviso prévio. Consulte www.synology.com para obter as informações mais recentes.
1. O VPN Plus fornece uma conta gratuita com acesso a funcionalidades premium – WebVPN, Synology SSL VPN e SSTP. O acesso simultâneo adicional implica a aquisição de licenças
à Synology.
2. O período da garantia começa na data de compra indicada no recibo de compra. Visite https://www.synology.com/company/legal/warranty para obter mais informações.
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