
Synology Router RT2600ac'nin güçlü kablosuz özellikleri ve taş gibi sağlam, güvenlik odaklı Synology Router 

Manager çekirdeğiyle ağınızı yeniden tanımlayın. Her evler hem de ofisler için tasarlanan MU-MIMO desteği, 

daha fazla cihazın daha yüksek hızlarda bağlanabilmesini sağlarken, SRM'nin Ebeveyn Kontrolleri ve Trafik 

Kontrolü ağ trafiğinin basit yönetimini ve hassas ayarını mümkün kılar.

Router

RT2600ac

Özet
• Hızlı, ödünsüz performans için 1.7 GHz 

Çift çekirdekli işlemci

• MU-MIMO özellikli güçlü 4x4 802.11ac 

dalga 2 radyolar ve 2.53 Gbps'ye kadar 

çığır açan kablosuz hızları

• Maksimum hız veya aralık arasında 

sorunsuz geçiş için Akıllı Bağlan

• Donanım hızlandırmalı Layer 7 trafik 

kontrolü ve izlemesi

• Yük dengelemesi ve üstlenme desteği 

için elverişli çift WAN

• WebVPN, Synology SSL VPN ve SSTP 

VPN becer is i  i le  gel işmiş  VPN' ler 

oluşturun1

• Güvenliği, dosya paylaşımını ve ilave 

işlevselliği geliştirmek için güçlü eklenti 

paketleri

• Synology Router Manager (SRM) ile 

desteklenen devrimsel arabirim

Ağınızı yeniden hayal edin
Performans, güvenlik ve esnekliği bir arada sunan Synology Router RT2600ac; zorlu, yüksek 
bant genişlikli işlem ortamlarıyla başa çıkmak için geliştirilen yüksek hızlı, çift çekirdekli 
1.7 GHz işlemci ile desteklenmektedir. 802.11ac wave 2 Wi-Fi radyoları MU-MIMO 
desteğini 4x4 dört akış becerisi ile sunmakta olup 2.53 Gbps (800 +  1733Mbps) 
kablosuz bant genişliğine olanak sağlar. RT2600ac bant genişliği kullanımını ve kablosuz 
hızlarını birden çok cihazınız için otomatik olarak maksimize ederken aynı zamanda Akıllı 
Bağlan ile optimal aralığı korur. Donanım hızlandırmalı Layer 7 trafik kontrolü tasarımı 
birden çok cihaz ve trafik kontrol kuralı ile bile, RT2600ac'nin ağ iletişimi taleplerinizi 
karşılamak üzere hala çokça işlemi gücünü bulundurabilmesini sağlar.

Devrimsel yazılım deneyimi 
Synology Router Manager (SRM), Synology'nin ağ iletişimi grubunu destekler. SRM 
özelliklerden ve özelleştirmeden ödün vermeden cihazınızın dostça yönetimini mümkün 
kılar. Kanıtlanmış DiskStation Ağ Bağlantılı Depolama (NAS) cihazlarında Synology'nin 
ödüllü DiskStation Manager (DSM) temelli SRM, güvenlik ve kararlılık akılda tutularak 
geliştirildi.

SRM, Synology'nin dost, kullanımı kolay arabirimini içerir. Tanıdık, masaüstü benzeri 
arabirim yeni başlayanlar için bile tüm ağları yönetmeyi basit hale getirir. DSM kullanıcıları, 
evlerinde gibi hissederken, gelişmiş ileri düzey kullanıcılar hızlı ve etkin bir şekilde 
kurulum yapmak, özelleştirmek veya bir sorunu gidermek için becerikli ağ araçlarını 
yanıbaşlarında bulurlar.

Güvenilir ve kullanışlı erişim seçenekleri SRM'de kuruludur. "router. synology.com" ile 
yerel olarak ve opsiyonel olarak, QuickConnect, DDNS veya DS router ile uzaktan mobil 
cihazlarda ağınızı birden çok erişim yöntemiyle kolayca yönetin. Opsiyonel iki adımlı 
kimlik doğrulama sizden başka kimsenin ağınızda değişiklik yapamamasını sağlar.



VPN Plus

Standart VPN protokollerine ve güçlü 
yönetim araçlarına ilave olarak istemcisiz 
WebVPN'yi, güçlü ve güvenli Synology SSL 
VPN'yi destekleyen eksiksiz VPN çözümü

Gelişmiş VPN becerileri
Opsiyonel VPN Plus Server1 eklenti paketiyle, Synology Router RT2600ac'nizi güçlü ama 
sezgisel olan kapsamlı bir VPN çözümüne dönüştürebilirsiniz. WebVPN ve Synology SSL 
VPN ağınıza erişmek için minimal istemci kurulumu ve yapılandırması gerektirir. VPN 
Plus Server ayrıca standart SSTP, PPTP, OpenVPN ve L2TP over IPSec VPN seçeneklerini 
barındırmayı destekler.

WebVPN, istemciler üzerinde herhangi bir yazılım kurulumu veya yapılandırma 
gerekmeden sadece bir tarayıcı kullanılarak dahili web sitelerine güvenli, uzak erişim için 
istemcisiz VPN'yi destekler.

Synology SSL VPN, Layer 7 trafik kontrolü ile iyileştirilen performans ve entegrasyon için 
hem masaüstü hem de mobil platformlarda özel istemcilerle kullanılabilir.

Güçlü ağ temeli
Synology Router RT2600ac, ağa izinsiz girişlere karşı ağınızı daha dayanıklı hale getirmenize 
yardımcı olan gelişmiş güvenlik özelliklerini içerir. Kullanımı kolay Güvenlik Danışmanı 
ve kapsamlı web sitesi filtreleme özelliklerini içeren SRM, bilinen güvenlik tehditlerine 
karşı uyumu sağlamak için sektörde öncü Qualys Vulnerability Management program 
grubuna göre sürekli olarak test edilmektedir. SRM'nin güçlü ağ iletişimi altyapısı ve dahili 
IPv4 ve IPv6 güvenlik duvarlarına ilave olarak, İzinsiz Giriş paketi ile RT2600ac zararlı 
saldırganların cihazlarınıza sızarak zarar vermesini önlemeye yardımcı olacaktır.

Sürekli olarak güncellenen izinsiz giriş önleme sistemi (IDS) ve izinsiz giriş önleme 
sistemi (IPS) içeren Intrusion Prevention eklenti paketi Synology cihazınızda kolayca ve 
zahmetsizce yapılandırabileceğiniz güçlü bir ilave güvenlik katmanıdır.

SRM'nin dahili Güvenlik Danışmanı yapılandırmanızdaki güvenlik sorunlarını analiz 
ederek sizi uyarır ve kapsamlı bir ağ iletişimi bilgisi gerektirmeden ayarlarınızı optimize 
etmenin anlaşılır ve kolay bir yolunu sunar.

RT2600ac ayrıca Çift WAN yük dengeleme artı üstlenme desteğine sahiptir. Farklı bir 
ISP ile birlikte, bir sağlayıcı veya kablo arızası durumunda güvenilir internet bağlantısını 
garanti edebilirsiniz.

Hassas ağ yönetimi
İnternet erişim programlarını ve her cihaz için izin verilen/yasaklanan web sitelerini 
belirleyerek RT2600ac'ye bağlı istemcileri kolayca yönetin. Web sitelerinin güçlü, sürekli 
olarak güncellenen veritabanı, 20 adede kadar farklı web sitesine erişimi önlemek için 
akıllı, özelleştirilen filtrelere izin verir.

SRM ağınızda uygulamaya dayalı izlemeye izin veren derin paket kontrolü (DPI) 
becerisini içerir. Geleneksel QoS yöntemlerinin bir adım ötesinde, SRM cihaz başına 
sabit ve/veya dinamik garantili bant genişliği tahsisine ilave olarak öncelikli olmasını 
istediğiniz uygulamaları tanımlamanızı sağlar. Bu güçlü cihazı başına esneklik SRM'nin 
sizin için üretebileceği ayrıntılı kullanım raporları sayesinde sürekli olarak hassas 
şekilde ayarlanabilir. Cihaz başına kullanım istatistiklerine ilave olarak görüntülenen en 
yaygın web sitelerinin, kullanılan uygulamaların ne olduğunu kolayca görün.

RT2600ac'nin yeni Layer 7 donanım hızlandırma motoru gelişmiş trafik kontrolü ve 
izlemesi etkin halde bile minimal performans ve kapasite düşüşü sağlar.

Trafik kontrolü ve raporlaması

SRM tarafından oluşturulan ayrıntılı 
raporlara dayalı olarak mükemmel şekilde 
ağınızı izleyin ve hassas ayarlayın



Kapsamlı dosya paylaşımı, yönetimi ve bağlantısı
Tüketici ve şirket sınıfı ağ bağlantılı depolamalar (NAS) oluşturmada Synology'nin 
deneyimi Synology Router Manager'i (SRM) derinden etkilemiştir. Eklenti paketi Cloud 
Station Server ile birlikte kapsamlı paylaşım özellikleri kişisel bulut depolamanızı kolayca 
oluşturmanızı sağlar. Birden çok cihazdan RT2600ac ile dosyalarınızı kolayca yedekleyin, 
paylaşın ve senkronize edin. Becerili bir Media Server paketi ile birlikte Synology 
yönlendiriciniz her türlü DLNA onaylı akıllı televizyon seti, ağ paylaşımlı set üst kutusu 
veya en yeni oyun konsollarına bir medya sunucusu olarak hizmet edebilir.

İki USB bağlantı noktası içeren Synology Router RT2600ac, kullanışlı, önden erişimli SD 
kart yuvası da içerir. Aralarında ya da ağ üzerindeki başka bir sunucu ile dosyaları hem 
USB cihazları hem de SD kart yuvası ile kolayca aktarın. Synology yönlendiriciler ekli 
depolama cihazı ile Time Machine yedeklemesini de destekler.

Dönüşen Yazılım ve Platform
SRM ve ekosistemi sürekli olarak büyümektedir. Synology, temel yazılım iyileştirmeleri, 
ilave eklenti paketleri ve yeni destekleyici mobil uygulamalar ile sadece güvenlik 
güncellemeleri değil aynı zamanda yeni özellikleri sunmaya kendini adamıştır. Web 
sitemizde ve haber bültenlerimiz yoluyla iyileştirmelerimiz konusunda güncel kalın!

Cloud Station

Cihazlarınızda güçlü Cloud Station 
programını kullanarak kendi özel 
bulutunuzu kolayca oluşturun



Donanıma Genel Bakış

1 SD kart yuvası 2 Durum göstergesi 3 2.4 GHz göstergesi 4 5 GHz göstergesi

5 WAN göstergesi 6 LAN göstergesi 7 Power düğmesi 8 Güç bağlantı noktası

9 Reset düğmesi 10 USB 2,0 bağlantı noktası 11 WAN bağlantı noktası 12 WAN/LAN bağlantı noktası 

13 LAN bağlantı noktası 14 WPS düğmesi 15 Wi-Fi düğmesi 16 USB 3,0 bağlantı noktası

17 Çıkartma düğmesi

Teknik Özellikler

Donanım 
CPU Çift çekirdekli 1.7 GHz

Donanım L7 Motoru Evet

Bellek DDR3 512MB

Anten tipi 4T4R Çok yönlü yüksek kazançlı dipol (2.4 GHz / 5 GHz)

Anten kazancı 2.4 GHz: 4.5 dBi maks, 5 GHz: 3.6 dBi maks

LAN Bağlantı noktası
• 4 x Gigabit
• 3 x Gigabit (Çift WAN modu)

WAN Bağlantı Noktası
• 1 x Gigabit
• 2 x Gigabit (Çift WAN modu)

Harici bağlantı noktası
• USB 3,0
• USB 2,0 
• SD kart yuvası

Boyut (YxGxD) 77 x 280 x 169 mm (anten olmadan)

AC giriş gücü voltajı 100 V - 240 V AC

Güç frekansı 50 ila 60 Hz, tek fazlı

Çalışma sıcaklığı 5°C ila 40°C (40°F - 104°F)

Depolama sıcaklığı -20°C ila 60°C (-5°F ila 140°F)

Bağıl nem %5 ila %95 Bağıl Nem 

Maksimum çalışma irtifası 5.000 m (16.400 ft)

Kablosuz

Kablosuz standartları 802.11a/n/ac 5 GHz, 802.11b/g/n 2.4 GHz, eşzamanlı çift bant

Frekans ve veri hızı
• 2.4 GHz: 800 Mbps
• 5 GHz: 1733 Mbps

Kablosuz güvenlik WEP, WPA/WPA2-Kişisel, WPA/WPA2-Kurumsal, Wi-Fi Protected Setup (WPS) 2.0

Diğer kablosuz işlevleri Akıllı Bağlan - 2.4 GHz ve 5 GHz otomatik bant yönlendirme, Bağımsız 2.4 GHz / 5 GHz Wi-Fi programı Açma / Kapama, Misafir Ağ

Ön
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Özellikler

Çalışma Modları
• Kablosuz yönlendirici
• Kablosuz erişim noktası

DHCP Sunucu, istemci, istemci listesi, adres rezervasyonu

Hizmet Kalitesi Uygulama Katmanı (Layer 7) izleme ve yönetim

Bağlantı noktası yönlendirme DMZ, UPnP

Ebeveyn denetimi Cihaz başına özelleştirilen internet programı, izin ver / engelle listesi, dahili filtre veritabanlı DNS tabanlı web filtresi, Google SafeSearch™

Trafik kontrolü Cihaz başına internet yasağı, özel hız, trafik izleme ve gelişmiş kullanım raporlaması

Ağ araçları Ping, İz yolu, QuickConnect üzerinden Yerel Ağda Uyandırma

Güvenlik
IPv4, IPv6 Güvenlik duvarı / SPI güvenlik duvarı, MAC adres filtresi, hizmet engelleme (DoS) koruması, otomatik engelleme, sunucu sertifikası, 
Güvenlik Danışmanı, VPN pass-through (PPTP, IPSec, L2TP)

VPN istemcisi PPTP, OpenVPN™, L2TP over IPSec

IPv6 desteği IPv6 DHCP sunucu / istemci, IPv6 tunneling 

Yedekleme çözümleri SRM yapılandırmasını yedekle ve geri yükle, Time Machine desteği (ekli USB depolama aygıtı ile)

Bildirimler E-posta, SMS, push bildirimleri (DS router yoluyla)

File Service CIFS, AFP, FTP, WebDAV

FTP sunucusu
TCP bağlantıları için bat genişliği kontrolü, özel FTP pasif bağlantı noktası aralığı, anonim FTP, FTP SSL / TLS ve SFTP protokolleri, aktarım 
günlükleri

iOS / Android™ uygulamaları DS cloud, DS file, DS get, DS router

Her yerden erişim Synology QuickConnect, Dinamik DNS (DDNS)

Yazıcı desteği Maksimum yazıcı: 1, yazdırma protokolleri: LPR, CIFS, IPP

Gelişmiş fonksiyonlar
Akıllı WAN - Çift WAN yük dengelemesi ve üstlenme, poltika yolu, statik yol, ağ adresi çevirisi (NAT), SNMP, SSH, LAN / WLAN IGMP gözetleme, 
PPPoE aktarımı

Desteklenen istemciler Windows 7 sonrası, Mac OS X® 10.10 sonrası

Desteklenen tarayıcılar Chrome®, Firefox®, Internet Explorer® 9 sonrası, Safari® 8 sonrası; Safari (iOS 7 sonrası), tabletlerde Chrome (Android™ 4.0 sonrası)

Dil English, Deutsch, Français, Italiano, Español, Dansk, Norsk, Svensk, Nederlands, Русский, Polski, Magyar,     
Português do Brasil, Português Europeu, Türkçe, Český,            
  

Eklenen Paketler

VPN Plus Server1

Synology Router'ınızı güçlü bir VPN sunucusuna dönüştürün. Bir web tarayıcı veya istemci yoluyla güvenli VPN erişimi sağlar. Çeşitli VPN 
hizmetlerini destekler —  WebVPN, Synology SSL VPN, SSTP, OpenVPN, L2TP over IPSec ve PPTP. Çoklu yönetim aracı ile, ağ yöneticilerinin VPN 
trafiğini düzenlemesine ve izlemesine yardımcı olur

Intrusion Prevention Ağınızı internet tehditlerine karşı korumak üzere tasarlanan, IDS ve IPS sistemleri ile yönlendiricinizin güvenliğini ciddi oranda artırın

Cloud Station Server
Önemli dosyaların geçmiş sürümlerini kolayca muhafaza ederken yönlendirici üzerinde merkezi hale getirerek birden çok platformdan verileri 
senkronize edin

RADIUS Server Kablosuz ağ erişimi için merkezi kimlik doğrulama, yetkilendirme ve hesaplama sunar

DNS Server Kullanıcıların etki alanlarını bulmasına veya IP adreslerine dönüştürmesine yardımcı olur

Download Station Desteklenen indirme protokolleri: BT/HTTP/FTP/NZB/eMule, maksimum eşzamanlı indirme görevi: 50

Media Server (DLNA / UPnP®) DLNA onaylı cihazlara ve PS3® / PS4® / Xbox 360® / Xbox One® konsollara multimedya yayın hizmeti sağlar

Sertifikasyonlar ve Ambalaj
Standartlar RoHS uyumlu; Wi-Fi Onaylı; DLNA Onaylı; CE, FCC, NCC, RCM standartları ile uyumlu

Paket içeriği

• RT2600ac ana ünitesi
• 4 x Anten
• AC güç adaptörü
• RJ-45 LAN kablosu
• Hızlı Kurulum Kılavuzu 

Garanti 2 yıl 

*Model özellikleri önceden haber vermeden değiştirilebilir. En son bilgiler için lütfen www.synology.com adresine bakınız.

1. VPN Plus WebVPN, Synology SSL VPN ve SSTP fonksiyonları bir ücretsiz hesap içerir. Lisanslar ilave kullanıcılar için gereklidir.
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