Destaques do produto
Excelente velocidade e cobertura
Compartilhe a sua conexão de Internet com seus
dispositivos wireless e cabeados com velocidades
rápidas e cobertura wireless para alcançar mais lugares
em toda a sua residência
Fique protegido
Mantenha as suas atividades de Internet seguras com a
criptografia wireless WPA/WPA2 e um firewall, ajudando a
proteger sua rede contra intrusões locais e remotas
Fácil de configurar
Comece a utilizar o dispositivo rapidamente com um
Assistente de Configuração baseado na Web que o
conduz pelo processo de configuração

DIR-615

Roteador Wireless N 300
Características
Conectividade
• Porta 10/100 para se conectar à Internet de
banda larga com velocidades de transferência
rápidas
• Quatro portas LAN 10/100 para conectar
dispositivos cabeados para atividades on-line de
alta velocidade
• A tecnologia Wireless N mais atual para maior
velocidade e cobertura, além do modo Repetidor
para estender o alcance da sua rede wireless
existente
Segurança
• Firewall NAT para controlar o tráfego e evitar
exploits e intrusões

O Roteador Residencial Wireless N 300 DIR-615 é um produto atraente e de alto desempenho
que facilita o compartilhamento da sua conexão de Internet de banda com todos os seus
dispositivos. Basta conectá-lo ao seu modem de banda larga, e então utilizar o Assistente de
Configuração baseado na Web que orienta-o passo a passo pelo processo de configuração. Quer
você esteja navegando na web no seu desktop ou relaxando no sofá com o seu laptop, o DIR-615
o mantém conectado onde quer que você esteja na sua casa.

Uma rede residencial rápida e confiável
O DIR-615 cria uma rede residencial wireless de alta velocidade com velocidades de até 300
Mbps1 para transferências de arquivos rápidas, navegação web transparente e jogos on-line sem
interrupções. A antena externa aumenta a cobertura da sua rede wireless para que você possa
evitar “pontos mortos” e tenha uma conexão confiável em mais locais em toda a sua residência.
O DIR-615 também possui o Modo Repetidor, que permite ampliar o alcance da sua rede wireless
existente, permitindo alcançar os cantos mais distantes da sua residência ou pequeno escritório.

• Wi-Fi Protected Setup (WPS) para adicionar
dispositivos à sua rede com rapidez e segurança

Conectividade flexível para os seus dispositivos

• Criptografia WPA/WPA2 para proteger o seu
tráfego wireless

O DIR-615 o mantém conectado, não importando se você estiver usando um desktop ou laptop,

Facilidade de uso

um smartphone ou um tablet. Quatro portas Fast Ethernet 10/100 fornecem uma conectividade
rápida e confiável para os seus dispositivos cabeados, e a Wireless N 300 permite que você

• Instalação e configuração baseada em navegador
Web

conecte todos os seus dispositivos wireless em toda a sua casa. Conclua parte do seu trabalho

• Assistente de configuração para orientá-lo pelo
processo de configuração

smartphone - o Roteador Residencial Wireless N 300 permite que você acesse a Internet com

no seu desktop, jogue on-line com o seu console de jogos, ou confira vídeos on-line no seu
todos os seus dispositivos.
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Fácil de configurar, fácil de proteger

Visão traseira

Compartilhar a sua conexão de Internet não precisa ser um processo
complicado - basta abrir um navegador web para acessar o Assistente de
Configuração e seguir as instruções passo a passo para começar. Crie uma
rede segura em segundos utilizando o recurso Wi-Fi Protected Setup, que
cria uma conexão segura para um novo dispositivo instantaneamente sem a
necessidade de inserir configurações ou senhas.

Recursos de segurança para manter a sua rede segura
O DIR-615 possui uma série de recursos de segurança, o que significa que
você pode acessar a Internet sem medo de comprometer as suas informações.
A criptografia WPA/WPA2 protege o tráfego wireless em toda a rede, impedindo
o acesso e interceptação não autorizados, e o firewall NAT protege a sua rede
contra ataques e invasões via Internet. Não importa se você está comprando
on-line, realizando atividades bancárias ou acessando suas informações
pessoais, o DIR-615 mantém seus dados e sua rede seguros.

Conector de
Portas Fast Ethernet
alimentação
Botão
Porta Internet
Reset

Especificações técnicas
Gerais
Interfaces do dispositivo

• Wireless N 300
• Quatro portas LAN 10/100

• Porta 10/100 WAN (Internet)

Antena

• Antena externa 5dBi

Padrões

• IEEE 802.11n/g/b
• IEEE 802.3

• IEEE 802.3u
• IEEE 802.3x

LEDS

• LED Power

• LED Internet

Requisitos mínimos do sistema

• Windows 7/Vista/XP SP3, or Mac OS X 10.4 ou superior
• Microsoft Internet Explorer 6 or higher, Firefox 1.5 ou
superior, ou outro navegador habilitado para Java

• Placa de Interface de Rede
• Cable ou DSL Modem
• Assinatura de um Provedor de Serviços de Internet
(ISP)

Segurança

• WPA & WPA2 (Wi-Fi Protected Access)

• Wi-Fi Protected Setup (WPS) - PIN

Recursos avançados

• Assistente de configuração Web
• Suporte UPnP

• Firewall ativo - Network Address Translation (NAT)
• Modo Repetidor

Funcionalidade

Físicas
Dimensões (LxCxA)

• 175 x 150 x 31 mm (6,89 x 5,9x 1,22 polegadas)

Peso

• 249 gramas (8,78 onças)

Alimentação

• Entrada: 100 a 240 V AC, 50/60 Hz

• Consumo: 12 V 0.5 A

Temperatura

• Operação: 0 a 40°C (32 a 104°F)

• Armazenamento: -20 a 65°C (-4° a 149°F)

Umidade

• Operação: 10% a 90% sem condensação

• Armazenamento: 5% a 95% sem condensação

Certificações

• CE
• FCC

• Certificação Wi-Fi
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Informações de pedido

1

Número da peça

Descrição

DIR-615

Roteador Wireless N 300

Taxa de sinal wireless máxima extraída das especificações 802.11n, 802.11g e 802.11b da IEEE. 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. As taxas de cobertura e velocidade wireless são
medidas de desempenho relativas da D-Link baseadas nas taxas de cobertura e velocidade wireless de um produto Wireless G padrão da D-Link. Produção máxima baseada nos dispositivos 802.11n D-Link.
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As especificações estão sujeitas a mudanças sem prévio aviso. D-Link é uma marca comercial
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