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FRITZ!Box Fon WLAN 7270 
 

Interfejsy 

 port modemu ADSL / ADSL 2+ 
 port WAN Ethernet 

 obsługa modemów 3.5G (UMTS/HSPA) 

 port publicznej sieci telefonicznej PSTN (wsparcie dla analogowej POTS 

lub cyfrowej ISDN) 

 dwa niezależne porty FXS - dla analogowych aparatów telefonicznych i faksów. 

 port S0 NT - dla terminali ISDN - aparaty telefoniczne, modemy, centralki PBX 

 bezprzewodowa sieć IEEE 802.11 N, technologia MIMO 

 przycisk włączania/wyłączania sieci bezprzewodowej 

 zintegrowana baza DECT/GAP (przygotowana dla nowego standardu CAT-iq) 

 przycisk DECT (logowanie i wywoływania słuchawek bezprzewodowych) 

 port host USB 2.0 - możliwość podłączenie drukarki, dysku twardego, skanera itp. 

 czteroportowy przełącznik FastEthernet 

Port WAN Ethernet 

 możliwość wyłączenia modemu ADSL - port WAN Ethernet 

Router 

 DHCP server 

 klient NTP 

 IP masquerading/NAT 

 VPN pass through 

 tryb MAC bridge LAN/ADSL2+ 
 UPnP 

 wsparcie dla Multicast 

 VLAN tagging 

 Dynamic DNS 

 event log - logi 

 zaawansowane zarządzenie QoS 

Firewall 

 niezawodny firewall typu Stateful Packet Inspection 

 ochrona przed atakami typu DoS. 

 IP masquerading 
 współpraca z oprogramowaniem dołączonym do zestawu - FRITZ!DSL Start center:  

o uproszcza bezpieczne używanie wybranych aplikacji 

o użytkownik definiuje ruch przychodzący i wychodzący dla poszczególnych aplikacji 

 

 

URZĄDZENIA KOMUNIKACJI INTERNETOWEJ 

SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
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Sieć lokalna LAN 

 czteroportowy przełącznik Ethernet 

 porty w standardzie 10/100Mbps 

 IEEE 802.3 / IEE 802.3u (Autosensing, AutoMDIX) 

Sieć bezprzewodowa WLAN 

 wsparcie dla standardu 802.11 N draft 2.0, 300 Mbps 

 praca w pasmie 2,4 GHz lub 5 GHz 

 technologia MIMO 

 3 anteny zewnętrzne 

 kompatybilność z 802.11 a/b/g 

 szyfrowanie WEP, WPA i WPA2 

 Access Control List 

 tryb WDS 

 funkcja NightService - możliwość czasowego wyłączenie sieci bezprzewodowej 

 wsparcie dla WPS 

 802.11e WWM - optymalna jakość transmisji dla danych multimedialnych 

 Stick&Surf - automatyczna i bezobsługowa konfiguracja sieci WLAN (przy wykorzystaniu 

FRITZ!Wlan USB Stick N) 

 WLAN eco mode - oszczędzanie energii - redukcja mocy sygnału radiowego w czasie bezczynności 

Port USB 

 możliwość podłączenia do 3 urządzeń jednocześnie 

 wsparcie dla: dysków twardych, pendrive'ów, drukarek, skanerów, aparatów fotograficznych itp. 

 zdalny dostęp do plików poprzez protokoły FTP i SMB (przez otoczenie sieciowe Windows) 

 technologia AURA (AVM USB Romote Access) 

 Stick&Surf - automatyczna i bezobsługowa konfiguracja sieci kart sieciowych WLAN (przy 

wykorzystaniu FRITZ!Wlan USB Stick N) 

VPN 

 wbudowany serwer VPN 

 obsługa do 7 tuneli VPN - protokół IPSec 

 VPN pass through 

VoIP/PBX/PSTN 

 obsługa jednocześnie do 10 kont SIP 

 serwer SIP proxy - obsługa dodatkowych aparatów IP (LAN/WLAN) 

 2 analogowe porty FXS 

 1 port publicznej sieci telefonicznej PSTN (wsparcie dla analogowej POTS lub cyfrowej ISDN) 

 port S0 NT - dla terminali ISDN - aparaty telefoniczne, modemy, centralki PBX 

 obsługa do 6 słuchawek DECT/GAP/CAT-iq 

 możliwość zdefiniowania do 6 niezależnych automatycznych sekretarek - wiadomości mogą być 

przechowane w pamięci lub wysłane na adres e-mail 

 zintegrowany faks - dokumenty mogą być przechowane w pamięci lub wysłane na adres e-mail 

 automatyczny dobór kodeków 

 obsługiwane kodeki: G.711, G.726-40, G.726-32, G.726-24, G.729, iLBC - możliwość rozszerzenia 

gamy 

 obsługa T.38 
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 Zaawansowane reguły dzwonienia - dialing rules:  

o numer docelowy lub ich pula może być kierowana przez linię stacjonarną bądź dowolne 

zaprogramowane konto telefonii VoIP 

o automatycznie kierowanie numerów alarmowych itp. przez linię stacjonarną PSTN 

o obsługa carrier prefixes 

 Wewnętrzne przekierowanie rozmów  

o możliwość wewnętrznych rozmów 

o rozmowy mogą być dowolnie przekierowywane pomiędzy wewnętrzne porty analogowe, ISDN 

lub na słuchawki DECT/CAT-iq 

 Zewnętrzne przekierowanie rozmów:  

o dowolny przychodzące rozmowy mogą być przekierowywane na dany port wewnętrzny 

FRITZ!Box bądź na dowolny zewnętrzny numer telefoniczny 

o przekierowanie możliwe przez PSTN bądź VoIP 

 Funkcja wydzwaniania - call through  

o możliwość wydzwania się na FRITZ!Box (przez telefon np. komórkowy) i kierowania dalszych 

rozmów przez operatora VoIP 

 PSTN fallback  

o kierowanie rozmów przez stacjonarną linię PSTN w razie awarii VoIP 

 Wsparcie dla połączeń konferencyjnych 

 Zaawansowana książka telefoniczna 
 Lista szybkiego wybierania (40 wpisów dla numerów telefonicznych bądź adresów SIP)  

o synchronizacja z kontaktami MSOutlook 

o możliwość wybierania numerów z poziomu interfejsu web 

 Rozbudowana historia ostatnich połączeń 

 Możliwość blokowania rozmów 

 Night service - wyłączenie dzwonków o zdefiniowanej porze 

 Zaawansowane reguły dla rozmów przychodzących  

o reguły dla pojedynczych numerów bądź grup 

o odrzucanie bądź przekierowanie danych numerów przychodzących 

 Funkcje wbudowanej centralki:  

o DND - Do not disturb 

o Parell call 

o Automatic outside dialing 

o Baby monitoring function 

o Alarm function 

o Pickup 

o Call waiting 

o Call rejection on busy - Busy on Busy 

o Routing calls to other extension 

o Message Waiting Indication (WMI) 

o Display message 

QoS 

 menedżer zarządzania pasmem 

 automatyczne priorytety dla ruchu VoIP 

 automatycznych dobór kodeków VoIP w zależności od dostępnego pasma 

 obsługa ToS/DiffServ 

 multiple ATM PVC 

 VLAN tagging 
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Zarządzanie 

 interfejs www 

 zdalne zarządzanie przez https 

 wsparcie dla TR-069 

 zaawansowany monitor zasobów systemowych 

 zawansowane zarządzanie energią - Eco Mode 

Dane techniczne 

 wymiary: 210 x 155 x 25 mm 

 możliwość mocowania na ścianie 

 zasilanie 12V DC 

 średni pobór prądu: 6-8 Wat  

 

 

 

 

 

 


