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Wzmacniacz sygnału Wi-Fi z aplikacją „Easy Link” ułatwiającą 

konfigurację   

Zyxel Communications przedstawia wzmacniacz sygnału WRE6602, kompaktowe 

rozwiązanie, eliminujące miejsca pozbawione zasięgu sieci Wi-Fi. WRE6602 zapewnia 

zaskakującą szybkość połączeń podczas, gdy aplikacja „Easy Link” umożliwia łatwą 

i szybką instalację.  

  

 

Elegancka i kompaktowa stylistyka WRE6602 niezależnie od miejsca instalacji.  

WRE6602 jest czymś więcej niż tylko typowym dwuzakresowym wzmacniaczem sygnału 

w paśmie 2.4 lub 5 GHz. Za pomocą aplikacji „Easy Link”, WRE6602 umożliwia 

automatyczną identyfikację i wykorzystanie pasma, które zapewnia możliwie najlepszą 

wydajność dla każdej sieci. Aplikacja pokazuje również, gdzie umieścić wzmacniacz, 

aby zapewnić maksymalną prędkość oraz zasięg.  

 

Po podłączeniu do routera lub punktu dostępowego, wzmacniacz WRE6602 

automatycznie wybiera kanał oraz wzmacnia sygnał bezprzewodowy tak, by dotarł 

on do niedostępnych wcześniej miejsc z prędkością do 300 Mbps w paśmie 2.4 GHz oraz 

867 Mbps w paśmie 5 GHz.  

 

Jest kompatybilny ze wszystkimi standardami Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac używanymi przez 

współczesne routery i punkty dostępowe. Wykorzystuje zaawansowane szyfrowanie 

(64/128-bit WEP i WPA-PSK/WPA2-PSK), zabezpieczając sieć przed niebezpiecznymi 

https://www.zyxel.com/products_services/AC1200-Dual-Band-WiFi-Range-Extender-WRE6602/
https://www.zyxel.com/products_services/AC1200-Dual-Band-WiFi-Range-Extender-WRE6602/
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zagrożeniami. Do urządzenia można również podłączyć kabel Ethernet i korzystać 

ze wzmacniacza w trybie punktu dostępowego AP. 

 

 

 

 

 

 

Aplikacja „Easy Link” pomaga w uzyskaniu odpowiedniego zasięgu sieci bezprzewodowej. 

– WPS to standardowa metoda łączenia wzmacniaczy, obsługiwana również przez 

model WRE6602 za pomocą przycisku „Smart Push”. Mimo to oferujemy użytkownikom 

alternatywne rozwiązanie, szybkie i proste – aplikację „Easy Link”, która umożliwia 

połączenie dwuzakresowego wzmacniacza AC1200 z routerem lub punktem 

dostępowym w kilku prostych krokach – mówi Norbert Ogłoziński, Country Sales Manager 

Zyxel Communications.  

 

„Easy Link” współpracuje wyłącznie z modelem WRE6602 i obsługuje zarówno system 

Android oraz iOS. 

WRE6602 dostępny jest w sprzedaży w Polsce. Więcej informacji znajduje się na stronie: 

www.zyxel.com/WRE6602 

Zyxel Communications 

Zyxel Communications już od prawie 30 lat łączy ludzi, koncentrując się na wdrażaniu 

innowacyjnych rozwiązań dla swoich klientów. Nasze możliwości adaptacji oraz innowacyjne 

technologie sieciowe czynią nas liderami komunikacji dla firm telekomunikacyjnych, dostawców 

usług, klientów biznesowych i użytkowników domowych. 

• 1500+ współpracowników na całym świecie 

• 100 milionów urządzeń łączących na globalną skalę 

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.zyxel.easylink
https://itunes.apple.com/us/app/zyxel-easy-link/id1312746759?mt=8&uo=4&at=11l6hc&app=itunes&ct=fnd
https://www.zyxel.com/products_services/AC1200-Dual-Band-WiFi-Range-Extender-WRE6602/
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• Ponad 700,000 firm pracujących lepiej, dzięki produktom marki Zyxel 

• Obecność na 150 światowych rynkach 

Obecnie, Zyxel Communications tworząc sieci przyszłości, uwalnia potencjał i spełnia wymagania 

nowoczesnych miejsc pracy – wspierając ludzi w biurze, codziennym życiu i w czasie wolnym. 

ZYXEL – Twój sieciowy sojusznik 

 

Dołącz do nas na Facebooku i LinkedIn! 

 

Biuro prasowe 

Agnieszka Kowalczyk | Neuron Agencja PR | a.kowalczyj@neuron.pl | tel. 535 357 162  

Marta Adamska | Neuron Agencja PR | m.adamska@neuron.pl | tel. 535 352 423 

 

https://www.facebook.com/Zyxel-Polska-1439799286138522/
https://www.linkedin.com/company/18328522/
mailto:a.kowalczyj@neuron.pl
mailto:m.adamska@neuron.pl

