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Nokia WiFi Beacon 1 มาพร้อมกับระบบจัดการเครือข่ายอัจฉริยะ 

ด้วยเทคโนโลยีที่ล้ำาสมัยของ Nokia และระบบวิเคราะห์จัดการสัญญาณ 

แบบดูอัล-แบนด์ ทำาให้ทุกอุปกรณ์เชื่อมต่อได้ประสิทธิภาพสูงสุด

Nokia WiFi Beacon 1 สามารถรับส่งสัญญาณ เสียง ภาพ และข้อมูล 

ได้พร้อมกันในเวลาเดียวกัน และหากไม่มีการตั้งเกตเวย์ในระบบ  

Nokia WiFi Beacon 1 ก็จะทำาหน้าที่เป็นเร้าเตอร์แบบไร้สายในตัวเอง 

ในการเชื่อมต่อกับอินเตอร์เน็ตบรอดแบรนด์ภายนอกได้

และด้วยการใช้งานผ่านแอพพลิเคชั่น Nokia WiFi บนอุปกรณ์มือถือ 

ซึ่งแสดงผลที่เรียบง่ายและเข้าใจง่าย ทำาให้ผู้ใช้สามารถตั้งค่าและบริหาร 

โครงข่ายสัญญาณในบ้านได้อย่างง่ายดาย อีกทั้งยังมีฟังก์ชั่นขั้นสูง อาทิ 

การปล่อยสัญญาณไร้สายสำาหรับแขกผู้มาเยือน (Guest WiFi 

management), การควบคุมการเข้าถึงข้อมูลของเด็กๆ โดยผู้ปกครอง 

เป็นต้น 

Nokia WiFi Beacon 1
อุปกรณ์กระจายสัญญาณเพื่่่อโครงข่ายสัญญาณ Mesh WiFi แบบอัจฉริยะ – HA-020W-B

Nokia WiFi Beacon 1 นำาเสนอประสบการณ์ใหม่ในการใช้งาน Wi-Fi ในบ้าน สำาหรับผู้ใช้บริการอินเตอร์เน็ตบรอดแบนด์

Nokia WiFi Beacon 1 ทำางานอย่างไร้รอยต่อร่วมกับอุปกรณ์เชื่อมต่อเกตเวย์ต่างๆ ของ Nokia ที่เป็นรุ่นสำาหรับที่อยู่

อาศัย  และ/หรือ อุปกรณ์กระจายสัญญาณแบบอื่นๆ ของ Nokia เพื่อสร้างโครงข่ายสัญญาณที่ครอบคลุมพื้นที่บ้านทั้ง

หลัง เชื่อมต่อระหว่างกันได้ทั้งแบบ Ethernet และแบบไร้สาย (Wi-Fi) และยังสามารถเพิ่มพื้นที่สัญญาณได้สะดวก โดย

การติดตั้ง Nokia WiFi Beacon 1 เพิ่มเติมเข้าไปในระบบได้ทันที เพื่อให้ได้โครงข่ายที่ครอบคลุมทุกพื้นที่สำาหรับผู้ใช้งาน

ทุกคนในบ้าน ใช้งานง่ายและสะดวกด้วยแอพพลิเคชั่นของ Nokia ที่ใช้กับอุปกรณ์มือถือ ซึ่งออกแบบมาเพื่อทำางานร่วมกัน

กับการจัดการโครงข่ายแบบอัจฉริยะ พร้อมทั้งรองรับการตั้งค่าผ่านระบบคลาวด์ของผู้ให้บริการอินเตอร์เน็ต (ISP) 

โดยตรง

 

ด้านหน้า ด้านหลัง
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คุณลักษณะสำาคัญ
• เป็นได้ทั้ง wireless router และ ตัวกระจายสัญญาณในระบบโครงข่าย

แบบ mesh network

• ส่งสัญญาณแบบดูอัล-แบนด์ (Dual-band) ตามมาตรฐาน IEEE 

802.11b/g/n 2x2 2.4 GHz และมาตรฐาน  802.11 n/ac 2x2 5 GHz

• ช่องต่อเชื่อมแบบ RJ-45 จำานวน 2 ช่อง รองรับการต่อแบบ Ethernet 

ความเร็ว 10/100/1000 Base-T

• ให้บริการโครงข่ายสัญญาณอัจฉริยะตามมาตรฐานเทคโนโลยีของ 

Nokia (Nokia Intelligent mesh) 

• มีฟังก์ชั่นระบบวิเคราะห์และจัดการคุณภาพโครงข่ายแบบเรียลไทม์

จุดเด่นของผลิตภัณฑ์
• อัตรารับส่งข้อมูล PHY สูงสุด 300 Mb/s ที่ย่าน 2.4 GHz และ 867 

Mb/s ที่ย่าน 5 GHz

• แก้ไขความบกพร่องของการส่งสัญญาณได้เอง ปรับตั้งโครงข่าย

สัญญาณให้อยู่ในสภาพที่ดีที่สุดได้เองตลอดเวลา

• สร้างโครงข่ายสัญญาณแบบ Mesh มาพร้อมกับระบบจัดการรับส่ง

ข้อมูลอัจฉริยะ

• ทำาให้การเชื่อมต่ออุปกรณ์ใหม่ๆ ที่รองรับมาตรฐาน IEEE 802.11k/v 

กับอุปกรณ์มาตรฐานปัจจุบันเป็นไปอย่างราบรื่นไร้รอยต่อ

• มีระบบจัดการแถบคลื่นความถี่และช่องความสัญญาณเพื่อให้ได้

ประสิทธิภาพสูงสุด

• รองรับการส่งสัญญาณคุณภาพสูง (QoS) สำาหรับสตรีม 

ภาพเคลื่อนไหว (Video) ผ่านโครงข่ายไร้สาย Wi-Fi

• มีขั้นตอนการติดตั้งที่สะดวกและเข้าใจง่าย 

คุณสมบัติทางเทคนิค
ขนาด
• ความสูง: 150 มิลลิเมตร (5.9 นิ้ว)

• ความกว้าง: 115 มิลลิเมตร (4.5 น้ิว)

• ความหนา: 42 มิลลิเมตร (1.6 น้ิว)

• น้ำาหนัก: 0.28 กิโลกรัม (0.62 ปอนด์)

การติดตั้ง
• วางตั้งบนโต๊ะพื้นเรียบ

สภาวะแวดล้อมที่จำาเป็นในการใช้งาน
• อุณหภูมิที่เหมาะสมในการใช้งาน: -5  ำc ถึง 45  ำc (23  ำf ถึง 113  ำf) 
• ความชื้นสัมพัทธ์: 5%-95%

การใช้พลังงานไฟฟ้า
• ใช้ไฟกระแสตรง 12 โวลต์ (12 V DC โดยการต่ออแด็ปเตอร์ภายนอก) 

•  ปริมาณการใช้ไฟฟ้า: 11.5 วัตต์หรือน้อยกว่า

การเชื่อมต่อแบบ Ethernet
• มีพอร์ต RJ-45 รองรับความเร็ว 10/100/1000ฺ Base-T  

จำานวน 1 พอร์ต สำาหรับการเชื่อมต่อภายนอกวง (WAN)

•  มีพอร์ต RJ-45 รองรับความเร็ว 10/100/1000ฺ Base-T 

จำานวน 1 พอร์ต สำาหรับการเชื่อมต่อภายในวง (LAN)

การเชื่อมต่อแบบไร้สาย (WLAN)
•  รองรับการเชื่อมต่อแบบไร้สายตามมาตรฐาน 2x2 802.11b/g/n  

2.4 GHz

•  รองรับการเชื่อมต่อแบบไร้สายตามมาตรฐาน 2x2 802.11n/ac 

5 GHz 

•  รองรับการเข้ารหัสความปลอดภัย WEP ทั้งแบบ 64 บิต และ 128 บิต

•  รองรับการเข้ารหัสความปลอดภัย WPA  / WPA-PSK / WPA2

•  รองรับการควบคุมการเข้าถึงของอุปกรณ์รายตัว (MAC filters)

ระบบจัดการรับส่งข้อมูลในโหมด Router
•  การเชื่อมต่อด้วยมาตรฐาน IPv4 และ IPv6: รองรับ Dual stack / DS 

Lite / การตั้งค่าอัตโนมัติทั้งแบบ stateless และ stateful / รองรับการ

ตั้งค่าแบบ DHCPv6

•  รองรับการตั้งค่าแบบ PPPoE และ IPoE

•  รองรับ NAT / Port forwarding / DMZ / Firewall

•  รองรับ DCHP / DNS / DDNS

•  รองรับ IGMP v2 / V3 proxy / MLD proxy

•  รองรับ VPN สำาหรับการทำา PPTP / L2TP / IPSec

•  สามารถปรับตั้งค่าการรับส่งข้อมูลภาพเคลื่อนไหว (Video) ได้หลาก

หลายรูปแบบ

•  รองรับการควบคุมระยะไกลผ่านโปรโตคอล TR-069 



เก่ียวกับ Nokia
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ระบบจัดการรับส่งข้อมูลในโหมด Beacon (กระจาย
สัญญาณ) 
• รองรับการรับส่งข้อมูลทั้งแบบ IPv4 และ IPv6 

• รองรับการส่งผ่านข้อมูล VPN แบบ PPTP / L2TP / IPSec

• รองรับ IGMP v2/v3 snooping และ MLD snooping 

• สามารถปรับตั้งค่าการรับส่งข้อมูลภาพเคลื่อนไหว (Video) ได ้

หลากหลายรูปแบบ

• รองรับการควบคุมระยะไกลผ่านโปรโตคอล TR-069 และโปรโตคอล 

XMPP ผ่าน NAT

ไฟแสดงสถานะ 
•  แสดงสถานะต่างๆ ด้วยไฟแบบ LED แบบสีเดียว ทำาให้สะดวกและเข้าใจง่าย

ปุ่มกด
• ปุ่มเปิดปิด

• ปุ่มรีเซ็ต

ระบบความปลอดภัยและการป้องกันการรบกวนคลื่นแม่
เหล็กไฟฟ้า (EMI)
• มีระบบป้องกันไฟกระชาก


