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Kompleksowa
sieć w domu
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FRITZ!Fakty
Wydajność, komfort, wszechstronność
FRITZ! firmy AVM w niepowtarzalny sposób łączy inteligencję sprzętu 
i oprogramowania tworząc wysokiej jakości produkty o niesamowitej 
funkcjonalności – proste w montażu i sprawiające, że komunikacja 
staje się prawdziwą przyjemnością. 

Z rodziną produktów FRITZ! możesz spokojnie patrzeć w 
przyszłość, bo wszelkie innowacje otrzymasz po prostu w 
ramach aktualizacji. W ten sposób będziesz zawsze 
na czasie.

FRITZ!Box – dla całego domu

Nowe możliwości dzięki FRITZ!OS

fritzbox.eu

Wszystko czego potrzebujesz to FRITZ!Box – imponująca wydajność, niezwykła 
wszechstronność i pełen komfort przy każdym połączeniu.

 Szybki Internet w standardzie DSL, LTE oraz dla telewizji kablowej
 Idealnie łączy wszystkie urządzenia w jedną sieć domową – od komputera PC po smartfon
 Zawrotnie szybka i elastyczna sieć WLAN N, zapewniająca maksymalne bezpieczeństwo
 Centralka telefoniczna z funkcją faksu dla telefonii ISDN, analogowej oraz IP
 Wygodna baza DECT wraz z automatyczną sekretarką
 Interfejs Gigabit LAN zapewniający największą prędkość transferu w sieci
 Drukarka USB oraz dysk zewnętrzny (NAS) dostępne dla całej sieci domowej

Innowacyjne oprogramowanie FRITZ!OS idealnie współpracuje z FRITZ!Box i realizuje 
wszystkie nowoczesne potrzeby komunikacyjne dotyczące Internetu, telefonii czy sieci.

 Dzięki aplikacji MyFRITZ! z dala od domu masz bezpieczny dostęp do swojego FRITZ!Box
 Serwer multimedialny z muzyką, zdjęciami i filmami dostępny wewnątrz całej sieci domowej
 Interfejs FRITZ!Box zoptymalizowany na potrzeby tabletów i smartfonów
 Automatycznie, za pomocą techniki push-mail, otrzymasz informacje, kto do Ciebie 
 dzwonił, zostawił wiadomość i nie tylko
 Przejrzysty interfejs użytkownika – intuicyjna obsługa za pomocą przeglądarki internetowej
 Nowe funkcje w formie bezpłatnych aktualizacji
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FRITZ!Box 7390
Większa wydajność
Internetu i sieci domowej

Z zawrotną prędkością surfuj po Internecie dzięki szybkiemu standardowi VDSL i bądź 
pewien, że Twoja sieć domowa jest idealnie wyposażona, by sprostać wysokim wymaga-
niom na różnych polach. W komplecie z szybką siecią WLAN, interfejsem Gigabit Ethernet, 
złączem USB, centralą telefoniczną wraz z bazą DECT i automatyczną sekretarką oraz 
serwerem multimedialnym wszystkie Twoje życzenia w zakresie komunikacji zostaną 
spełnione. Prosty w obsłudze FRITZ!Box zapewni Ci maksymalny komfort.

FRITZ!Box 7390 – wielokrotnie nagradzany:
avm.de/awards_en

analogowy telefon,
automatyczna

sekretarka, faks

2x analogowy

ADSL oraz
łącze telefoniczne
(analogowe/ISDN)

VDSL/ADSL

telefon,
PBX

ISDN

drukarka, pamięci
zewnętrzne, modem

UMTS/HSPA

2x USB 2.0

notebook, PC,
smartfon,
wideo/TV

WLAN
2.4 GHz oraz 5 GHz

LAN, 1 Gbit/s,
PC, sieć,

konsole do gier

4x Gigabit

FRITZ!Fon
lub inne

telefony DECT

DECT

2 x 300 Mbit/s
jednocześnie 

4 x Gigabit LAN
2 x USB 2.0

Dla każdego łącza w domu
Surfuj po Internecie poprzez VDSL
z zawrotną prędkością aż do 100 Mbit/s

Wszystkie sprzęty optymalnie połączone
Elastyczne połączenie Dual-WLAN N oferuje
2 x 300Mbit/s jednocześnie (2,4 oraz 5 GHz)

Pełen komfort telefonowania
Centralka telefoniczna (ISDN, analogowa, VoIP)  
baza DECT, automatyczna sekretarka, faks

Zawrotna prędkość wewnątrz całej sieci
4x Gigabit LAN dla komputerów PC,
konsoli do gier, sieci i wielu innych

Więcej możliwości podłączenia
Drukarka USB oraz dysk zewnętrzny (NAS)
współdzielone wewnątrz sieci domowej

Najlepsza rozrywka
Serwer multimedialny do muzyki,
zdjęć i filmów dostępny w całej sieci

DSL aż do
100 Mbit/s

FRITZ!Box 7390

Mbit/s
2 x 300

Podwójny WLAN N

03/2011

„FRITZ!Box 7390 – dotychczas
najlepszy router WLAN.“
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Perfekcyjne rozwiązanie, by stworzyć pierwszą sieć domową o imponująco 
wydajnym łączu internetowym. Znajdziesz tu wszystkie funkcje, których potrzeba 
na starcie: połączenie WLAN, zintegrowana centralka telefoniczna oraz baza DECT 
z automatyczną sekretarką. Za pomocą przewodów USB lub przewodów 
sieciowych wszystkie urządzenia optymalnie podłączysz do sieci domowej.

FRITZ!Box 7360

&FRITZ!Box 7360
FRITZ!Box 7330

telefon analogowy
automatyczna

sekretarka, faks

1x analogowy

ADSL
i łącze

telefoniczne

ADSL

drukarka, pamięci
zewnętrzne, modem

UMTS/HSPA

2x USB 2.0

LAN, 1 Gbit/s,
PC, sieć,

konsole do gier

1x Gigabit

FRITZ!Fon
lub inne

telefony DECT

DECT

FRITZ!Box 7330

notebook, PC,
smartfon,
wideo/TV

WLAN
2.4 GHz

LAN, 100 Mbit/s,
PC, sieć,

konsole do gier

1x szybki Ethernet

telefon analogowy
automatyczna

sekretarka, faks

1x analogowy

ADSL oraz
łącze telefoniczne

(analogowe)

VDSL/ADSL

drukarka, pamięci
zewnętrzne, modem

UMTS/HSPA

2x USB 2.0

LAN, 1 Gbit/s
PC, sieć,

konsole do gier

2x Gigabit

FRITZ!Fon
lub inne

telefony DECT

DECT

notebook, PC,
smartfon,
wideo/TV

WLAN
2.4 GHz

LAN, 100 Mbit/s
PC, sieć,

konsole do gier

2x szybki Ethernet

Idealny początek pierwszej sieci domowej

W pełni szerokopasmowe
Z zawrotną prędkością surfuj
po Internecie dzięki DSL lub VDSL

Szybko i bezprzewodowo w sieci
Łączy komputery PC, smartfony i tablety w 
sieć domową o prędkości aż do 300Mbit/s

Pełen komfort telefonii
Centralka telefoniczna z bazą DECT,
automatyczną sekretarką i funkcją faksu

Więcej możliwości podłączenia
Drukarka USB oraz dysk zewnętrzny (NAS)
współdzielone wewnątrz sieci domowej

Po prostu bezpieczny
Fabrycznie zabezpieczony i z łatwością
konfigurowalny poprzez przeglądarkę

Nowe możliwości dzięki FRITZ!OS
100% FRITZ!Box z serwerem multimedia-
lnym, MyFRITZ! i innymi funkcjami 

FRITZ!Box 7330

FRITZ!Box 7360

FRITZ!Box 7330 – 
wielokrotnie nagradzany:
avm.de/awards_en

„...AVM wie, jak stworzyć 
fantastyczną technologię 
routingu.“
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FRITZ!Box 3370
Szybki WLAN i Internet

W mgnieniu oka stworzysz sieć dzięki szybkiemu standardowi WLAN N i z zawrotną 
prędkością będziesz surfować po Internecie za pomocą błyskawicznych łączy VDSL. 
Idealne rozwiązanie dla aplikacji sieciowych, takich jak telewizja IPTV, wideo na 
żądanie (Video on Demand) lub media strumieniowe. A to wszystko przy użyciu 
najnowocześniejszej technologii WLAN, która zapewni Ci jeszcze większy zasięg 
i prędkość aż do 450 Mbit/s. Komfort budowania sieci dzięki możliwości pracy 
w obu pasmach (Dualband), do wyboru 2,4 lub 5 GHz.

FRITZ!Box 3370 – wielokrotnie nagradzany:
avm.de/awards_en

ADSL bez łącza
telefonicznego

ADSL/VDSL

drukarka, pamięci
zewnętrzne, modem

UMTS/HSPA

2x USB 2.0

LAN, 1 Gbit/s,
PC, sieć,

konsole do gier

4x Gigabit

Szybki standard
WLAN N 

4 x Gigabit LAN
2 x USB 2.0 Dla każdego łącza w domu

VDSL pozwoli Ci surfować po Internecie
z zawrotną szybkością aż do 100 Mbits/s

Więcej możliwości podłączenia
Drukarka USB oraz dysk zewnętrzny (NAS)
współdzielone wewnątrz sieci domowej

Szybki standard WLAN N
PC, notebook, smartfon, tablet – 
połączone w sieć do 450 Mbit/s

Najlepsza rozrywka
Serwer multimedialny do muzyki,
zdjęć i filmów dostępny w całej sieci

Szybka sieć
4x Gigabit LAN dla komputerów PC,
konsoli do gier, sieci i wielu innych

„Appsolutny” komfort
FRITZ!App – używając smartfona
dzwoń przez Internet

VDSL aż do
100 Mbit/s

FRITZ!Box 3370

Notebook, PC,
smartfon,
wideo/TV

WLAN
2.4 GHz lub 5 GHz

Mbit/s
450

WLAN N

06/2011

„Charakterystyczne dla Fritz-Box? 
Wzorowo prosta konfiguracja i obsługa.“
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Idealny dla szybkiego i wydajnego Internetu w standardzie LTE, doskonale sprawdza się 
w miejscach, gdzie brak tradycyjnych łączy kablowych. To nowoczesne i wszechstronne 
urządzenie wyposażono w centralkę telefoniczną oraz szereg interfejsów umożliwiających 
integrację sprzętu w sieci. Dzięki kompletnemu oprogramowaniu FRITZ!OS wykorzystasz 
wszystkie możliwości LTE wewnątrz domowej sieci. 

FRITZ!Box 6840 LTE FRITZ!Box 6810 LTE

analogowy telefon,
automatyczna

sekretarka, faks

1x analogowy

drukarka, pamięci
zewnętrzne, modem

UMTS/HSPA

1x USB 2.0

LAN, 1 Gbit/s,
PC, sieć,

konsole do gier

4x Gigabit

FRITZ!Fon
lub inne telefony

DECT

DECT

notebook, PC,
smartfon,
wideo/TV

WLAN
2.4 GHz lub 5 GHz

Szybki Internet radiowy
Szybki Internet dla terenów miejskich i 
wiejskich o transferze ponad 100 Mbit/s

Szybka bezprzewodowa sieć domowa
Łączy PC, smartfona, tablet i inne przez
sieć WLAN o transferze aż do 300 Mbit/s

Pełen komfort rozmów dzięki LTE
Centralka telefoniczna i baza DECT
wraz z automatyczną sekretarką

Więcej możliwości podłączenia
Drukarka, dysk zewnętrzny, PC, konsola do
gier, współdzielone wewnątrz sieci domowej

Nowe możliwości
FRITZ!OS – z serwerem multimedialnym,
MyFRITZ!, kontaktami z iCloud i innymi

FRITZ! dla smartfonów i tabletów
Aplikacja FRITZ!App to komfort korzystania z
urządzeń mobilnych wewnątrz sieci domowej

FRITZ!Box 6810 LTE

FRITZ!Box 6840 LTE

LTE mobilna
komunikacja

LTE

karta SIM LTE

SIM

LTE mobilna
komunikacja

FRITZ!Fon
lub inne

telefony DECT

LTE

LAN, 100 Mbit/s,
PC, sieć,

konsole do gier

1 x szybki EthernetDECT

Notebook, PC,
smartfon,
wideo/TV

WLAN
2.4 GHz

karta SIM LTE

SIM

LTE
Idealny
start dla

NOWOŚĆ

FRITZ!Box 6810/6840  – wielokrotnie nagradzany: avm.de/awards_en

&FRITZ!Box 6840 LTE
FRITZ!Box 6810 LTE
Szybki Internet w standardzie LTE
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Sieć domowa po
sieci energetycznej
FRITZ!Powerline

Telefonia, poczta e-mail
i radio internetowe
FRITZ!Fon Większy zasięg sieci WLAN

FRITZ!WLAN Repeater
Serwer multimedialny
filmy, zdjęcia i muzyka
dostępne w całej sieci

Smartfon jako 
telefon stacjonarny
FRITZ!App

Drukarka USB oraz dysk 
zewnętrzny współdzielone 
wewnątrz sieci domowej

Dla każdego łącza w domu: 
wydajność, komfort, 
wszechstronność
FRITZ!Box

Inteligentne gniazdka i
pomiar zużycia prądu
FRITZ!DECT

Szybki Internet za 
pomocą DSL, LTE lub 
telewizji kablowej

Szybki WLAN
FRITZ!WLAN USB Stick

Dla całego domu –sieć domowa FRITZ!
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Idealne uzupełnienie wszystkich modeli FRITZ!Box posiadających bazę DECT. Pełen 
komfort i wysoka jakość dźwięku podczas rozmowy przez Internet i linię stacjonarną. 
Dodatkowe zalety FRITZ!Fon to liczne usługi internetowe i nie tylko, takie jak poczta 
e-mail, odbiór radia internetowego, abonamentowy dostęp do kanałów informacji 
i multimediów w technologii RSS i podkastów. A na „deser”: dzięki aktualizacjom Twój 
bezprzewodowy telefon możesz w mgnieniu oka rozszerzyć o nowe dodatkowe funkcje.

FRITZ!Fon
Telefon dopasowany do FRITZ!Box

FRITZ!Fon  – wielokrotnie nagradzany: avm.de/awards_en

FRITZ!
Box

Idealny dla

Komfortowa telefonia bezprzewodowa
Przejrzyste menu, książki telefoniczne, tryb
głośnomówiący, automatyczna sekretarka

Internet bezpośrednio w telefonie
Czytaj pocztę e-mail, kanały RSS, słuchaj
podkastów i radia internetowego

Przyjazny i wszechstronny
Połączenie oczekujące, konferencyjne, niania
elektroniczna, przełączanie połączeń, blokada

Pełne bezpieczeństwo
Fabrycznie zainstalowane, zgodne ze
standardami szyfrowanie rozmów

Nowe funkcje dzięki aktualizacjom
Dodatkowe usługi możesz niesamowicie 
łatwo zainstalować – tylko jedno kliknięcie

Długi czas pracy
Funkcja DECT-Eco automatycznie
wyłącza sygnał sieci

FRITZ!Fon M2 FRITZ!Fon MT-F

„...idealny do współpracy 
z routerem FRITZ!Box 
obsługującym system DECT.“

Mac Format (UK), 06/2011
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Szybko i prosto zwiększ zasięg każdej sieci WLAN. Możliwe podłączenie do praktycznie 
każdego gniazdka elektrycznego – żadne dodatkowe przewody czy specjalne uchwyty 
nie są potrzebne. Bezpieczny dzięki zintegrowanemu szyfrowaniu metodą WPA2. 
Szczególnie łatwa konfiguracja za pomocą funkcji WPS (Wi-Fi Protected Setup) – 
poprzez jedno kliknięcie lub wygodnie przez asystenta w przeglądarce internetowej.

Większy zasięg szybkiej sieci WLAN
Zwiększa zasięg bezprzewodowej sieci
domowej o transferze aż do 300 Mbit/s

Bezpieczeństwo w mgnieniu oka
Prosta i bezpieczna konfiguracja WLAN:
wystarczy jedno kliknięcie (WPS)

Dla całego domu
Działa z popularnymi routerami WLAN,
montaż praktycznie w każdym gniazdku

FRITZ!WLAN Repeater
Większy zasięg każdej sieci WLAN

FRITZ!WLAN Repeater – wielokrotnie nagradzany: avm.de/awards_en

FRITZ!WLAN Repeater 310

FRITZ!WLAN Repeater 300E

WLAN
+ Gigabit-

LAN

JUŻ
WKRÓTCE

„...zasięg sieci i szybkość 
transferu bardzo dobre.“

PC Plus (UK), 07/2011
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Idealne rozszerzenie sieci domowej poprzez domową sieć elektryczną. W mgnieniu oka
zwykłe gniazdko elektryczne przerobisz na bezpieczne i szybkie gniazdko internetowe o
prędkości transferu aż do 500 Mbit/s. Ta sieć w sposób szczególnie energooszczędny łączy
FRITZ!Box, komputer PC, drukarkę, telewizor, wieżę stereo, odtwarzacz Blu-Ray i inne
sprzęty sieciowe: w każdej chwili możesz po prostu podłączać kolejne adaptery Powerline 
i bezpiecznie integrować je z siecią domową, wystarczy nacisnąć jeden przycisk.

Optymalne zarządzanie energią
Zużywa poniżej 0,5 Wat w trybie gotowości
i poniżej 3 Wat podczas pracy

Zawsze idealne połączenie
Współpracuje ze wszystkimi adapterami
Powerline klasy 200 lub 500 Mbit/s

Prosto i bezpiecznie
Od początku bezpiecznie i łatwo:
jeden przycisk rozszerzy Twoją sieć

FRITZ!Powerline
Sieć domowa w 
każdym gniazdku elektrycznym

FRITZ!Powerline – wielokrotnie nagradzany: avm.de/awards_en

Dostępny w praktycznym 
zestawie składającym się z 
dwóch adapterów.

Mbit/s
500
Aż do

Szybka sieć
Łączy wszystkie urządzenia sieciowe
z prędkością aż do 500 Mbit/s

Najlepsza rozrywka
Telewizja internetowa, media strumieniowe,
gry - teraz dostępne w całym domu

Więcej sieci domowej
Rozszerza sieć domową przez sieć
elektryczną, bez dodatkowych przewodów

„Zestaw AVM FRITZ!Powerline 500E to 
rozwiązanie dobre i korzystne finansowo.“

PC Tipp (CH) 05/2012
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FRITZ!WLAN USB Stick
Łączy Twój komputer z sieciami WLAN FRITZ!DECT

Inteligentne gniazdko elektryczne 
dla sieci domowej

Wygodnie połącz komputer PC lub laptop poprzez WLAN z siecią domową. Szczególnie 
prosta instalacja dzięki niepowtarzalnej technologii Stick&Surf, ze wsparciem dla WPS, 
dzięki czemu automatycznie otrzymasz bezpieczne połączenie radiowe. Idealnie 
współpracuje z szybkim portem USB 2.0 oferując najwyższe bezpieczeństwo sieci 
WLAN (WPA2). Najwyższy stopień mobilność podczas pracy.

Ręcznie lub automatycznie zarządzaj urządzeniami podłączonymi do sieci elektrycznej 
w Twoim domu oraz mierz i zapisuj ich pobór prądu. Podłączenie do sieci domowej będzie
bezpiecznie zaszyfrowane w systemie DECT. Prosta konfiguracja poprzez FRITZ!Box 
i wygodne sterowanie za pomocą komputera PC, notebooka, smartfona lub tabletu – 
również z dala od domu przez Internet.

Spryt i komfort
Tryb indywidualny z funkcją kalendarza i 
automatyczne rozpoznanie trybu stand-by

Kontroluj w zużycie prądu
Zmierz zużycie prądu, zapisz,
oszczędź

FRITZ!DECT 200

FRITZ!WLAN
USB Stick N

  FRITZ!WLAN
  USB Stick

FRITZ!WLAN USB Stick – wielokrotnie nagradzany: avm.de/awards_en

Wystarczą trzy kroki i już uzyskasz
bezpiecznie szyfrowane połączenie
z Internetem:

Zarządzaj siecią, gdziekolwiek jesteś
W domu lub z dala od niego zarządzaj
siecią poprzez PC, telefon lub smartfon

Inteligentne gniazdko elektryczne
Indywidualnie włącza do sieci domowej
urządzenia podłączone do prądu

Automatyczne zabezpieczenie
sieci bezprzewodowej

JUŻ
WKRÓTCE

„...a szybkość połączenia oraz technologia 
zabezpieczenia niezwykle wydajne.“

Computer Week (IT) 04/2009
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„APPsolutny” komfort
FRITZ!Fakty dla smartfonów i tabletów
Dzięki aplikacji FRITZ!App bardzo łatwo zintegrujesz swój smartfon lub tablet 
z siecią domową poprzez sieć WLAN. I nawet z dala od domu dzięki FRITZ!App Ticker 
będziesz zawsze blisko swojego FRITZ!Box.

Kontakt

FRITZ!App Fon
Dzwoń w domu z telefonu stacjonarnego przez smartfon korzystając 
przy tym ze wszystkich ulubionych funkcji FRITZ!Box.

FRITZ!App Media
Daje Ci dostęp do multimediów zapisanych na centralnym dysku 
sieciowym, a Twój smartfon lub tablet wewnątrz sieci domowej 
stają się pilotami do zdalnego sterowania.

FRITZ!App Ticker
W domu lub poza nim otrzymuj informacje o nieodebranych 
połączeniach i oddzwoń bezpośrednio przez listę połączeń 
lub kontaktów Twojego FRITZ!Box.

Serwis

Na naszych licznych stronach dotyczących serwisu znajdziesz praktyczne porady 
i rozwiązania dla Twoich produktów FRITZ! jak również manuale, wideo dotyczące 
danego produktu i nasze aplikacje FRITZ!Apps do pobrania. Ponadto znajdziesz 
tu adres do naszego zespołu, który z przyjemnością i w kompetentny sposób 
udzieli Ci pomocy i odpowie na Twoje pytania.

avm.de/en/service

Dzięki bezpłatnym aktualizacjom firmy AVM każdy Twój produkt FRITZ! będzie 
zawsze na czasie. Regularnie umieszczamy aktualizacje i dodatki oraz nowe 
usługi w dziale plików do pobrania.

avm.de/en/download

Masz pytania, uwagi lub życzenia związane z jakimkolwiek produktem z rodziny FRITZ! ? 
Z przyjemnością o nich usłyszymy: info@avm.de
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Produkty FRITZ!Box w skrócie

4  2  450

 4 1  

1 1 2  1

4  2 1 2

4  1  1

FRITZ!Box 7390

FRITZ!Box 3370

FRITZ!Box 3270

FRITZ!Box 7330

FRITZ!Box 6840 LTE

FRITZ!Box 7360 2 2 2  1

© 2013 AVM GmbH

Wszystkie zawarte w folderze znaki towarowe (jak nazwy produktów, logo, nazwy marek) są chronione prawem autorskim ich prawowitych właścicieli. Marka AVM, FRITZ! oraz 
FRITZ!Box są zastrzeżonymi znakami towarowymi AVM GmbH. Zdjęcia produktów mają charakter poglądowy. Zastrzega się prawo do technicznych różnic i pomyłek w opisach.

1) Wartość brutto. Rzeczywista szybkość transferu danych, jaką użytkownik jest w stanie osiągnąć leży nieco poniżej podanych wartości.
2)  10/100/1000 Mbit/s    3)  10/100 Mbit/s    4) Wyłącznie przy użyciu FRITZ!Box
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FRITZ!Box ze stacją bazową DECT
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FRITZ!Fon MT-F

FRITZ!Fon M2

FRITZ!Powerline 500E

Akcesoria FRITZ!Box w skrócie



fritzbox.eu

AVM International
Alt-Moabit 95 · 10559 Berlin, Niemcy
Telefon +49 30 39976-232
info@avm.de

fritzbox.eu

Kompleksowa
sieć w domu
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