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TP-LINK ADSL 2+
Varmatoimiset ja operaattoriyhteensopivat päätelaitteet

TP-LINK on Kiinan suurin reititinvalmistaja, joka valmistaa myös suomalaiseen operaat-
toriympäristöön soveltuvia ADSL-päätelaitteita. Useista muista valmistajista poiketen  
TP-LINK suunnittelee ja valmistaa itse tuotteensa. TP-LINK ADSL-päätelaitteet on 
valmistettu markkinoiden uusimpien teknologioiden parhailla piirisarjoilla sekä kom-

ponenteilla. Seurauksena tästä laitteiden operaattoriyhteensopivuus, suorituskyky, saavutettavat tiedonsiirtonopeudet sekä 
monipuoliset hallintaominaisuudet ovat markkinoiden terävintä kärkeä. Laadukkaiden komponenttien sekä hyvän tuotannossa 
tapahtuvan laatukontrollin myötä laitteiden vikaantumisaste on ollut poikkeuksellisen alhainen: <1%. TP-LINK ADSL-päätelait-
teet toimitetaan suomalaisten operaattoreiden asetuksilla (Elisa 0,100/ Sonera 0,33), joten käyttöönottovaihe on mutkaton. 
Lisähelppoutta asennukseen tuo suomenkieliset asennusohjeet sekä päätelaitteen vakiona toimitettava suomipistokkeellinen 
jakosuodin. TP-LINK-tuotteiden hintataso, ilmainen tekninen käyttötuki sekä 2v takuu varmistavat asiakastyytyväisyyden!

TP-LINK TD-W8901G
TD-W8901G on siltaavalla (läpinäky-
vä) konfiguraatiolla varustettu 
ADSL-päätelaite sisäänrakenne-
tulla 54M WLAN-tukiasemalla sekä 
4-porttisella Ethernet-kytkimellä. 
Laite soveltuu parhaiten IPTV-ja 
VoIP-ympäristöihin, missä työasem-
ille halutaan julkinen IP-osoite.

• ADSL2+:	 24M/3.5Mbit/s
• LAN: 	 4x	10/100BaseT
• WLAN: 	 54M	802.11g
• Siltaava-konfiguraatio

TP-LINK TD-8610
TD-W8610 on siltaavalla (läpinäky-
vä) konfiguraatiolla varustettu 
ADSL-päätelaite yhdellä Ether-
net-portilla. Markkinoiden edul-
lisin ADSL-päätelaite soveltuu 
parhaiten ympäristöihin, missä 
ADSL-päätelaite perään asennetaan 
erillinen palomuurilaite.

• ADSL2+:	 24M/3.5Mbit/s
• LAN: 	 1x	10/100BaseT
• Siltaava-konfiguraatio

TP-LINK TD-W8910G
TD-W8910G on reitittävällä (NAT) 
konfiguraatiolla varustettu ADSL-
päätelaite sisäänrakennetulla 54M 
WLAN-tukiasemalla sekä 4-port-
tisella Ethernet-kytkimellä. Laitteen 
asetuksissa on  palomuuri oletuar-
voisesti päällä, joten se tarjoaa hy-
vän perustietoturvan niin koti- kuin 
yrityskäyttäjälle. 

• ADSL2+:	 24M/3.5Mbit/s
• LAN: 	 4x	10/100BaseT
• WLAN: 	 54M	802.11g
• Reitittävä NAT-konfiguraatio

TP-LINK TD-W8920G
TD-W8920G on reitittävällä (NAT) 
konfiguraatiolla varustettu ADSL-
päätelaite sisäänrakennetulla 108M 
WLAN-tukiasemalla sekä 4-port-
tisella Ethernet-kytkimellä. Laitteen 
asetuksissa on  palomuuri oletuar-
voisesti päällä, joten se tarjoaa hy-
vän perustietoturvan niin koti- kuin 
yrityskäyttäjälle. 

• ADSL2+:	 24M/3.5Mbit/s
• LAN: 	 4x	10/100BaseT
• WLAN: 	 54M	802.11g
• Reitittävä NAT-konfiguraatio

TP-LINK TD-8840
TD-8840 on reitittävällä (NAT) 
konfiguraatiolla varustettu ADSL-
päätelaite sisäänrakennetulla 4-
porttisella Ethernet-kytkimellä. Laite 
soveltuu ympäristöihin, missä ei ole 
tarvetta langattomalle verkolle tai 
langaton verkko on toteutettu eril-
lisella WLAN-tukiasemalla. 

• ADSL2+:	 24M/3.5Mbit/s
• LAN: 	 4x	10/100BaseT
• Reitittävä NAT-konfiguraatio

TP-LINK TD-8810
TD-8810 on reitittävällä (NAT) 
konfiguraatiolla varustettu ADSL-
päätelaite yhdellä Ethernet-por-
tilla. Laite soveltuu ympäristöihin, 
missä ei ole tarvetta useammalle 
tietokoneelle tai laite kytketään 
yrityksen/kotitalouden erilliseen 
Ethernet-kytkimeen.

• ADSL2+:	 24M/3.5Mbit/s
• LAN: 	 1x	10/100BaseT
• Reitittävä NAT-konfiguraatio


