
Ciesz się pełnym zasięgiem sieci Wi-Fi w całym domu i biurze dzięki inteligentnemu urządzeniu Synology Mesh 

Router MR2200ac. Zaprojektowane przy użyciu technologi trójpasmowej i MU-MIMO urządzenie MR2200ac 

upewnia się, że Twoje urządzenia używają najszybszej przepustowości, gwarantując optymalną wydajność 

przy jednoczesnym niezawodnym połączeniu wielu urządzeń, bez opóźnień. Oprócz tego możesz korzystać 

z najlepszego bezproblemowego roamingu Wi-Fi przy użyciu jednej nazwy sieci w modułowym systemie 

mesh. Safe Access zapewnia proste funkcje zarządzania ochroną rodzicielską, jednocześnie chroniąc przed 

wszelkimi złośliwymi atakami. Serwer Synology MR2200ac jest objęty 2-letnią ograniczoną gwarancją firmy 

Synology.

Router Mesh

MR2200ac

Najważniejsze cechy
• Dedykowana trójzakresowa 

przepustowość 2,13 Gb/s (400+867+867 

Mb/s), zoptymalizowana pod kątem 

wydajności i niezawodności

• Łatwa konfiguracja i zdalne zarządzanie 

z klienta internetowego lub aplikacji 

mobilnej

• Kompleksowe zarządzanie kontrolą 

rodzicielską i prosty w użyciu interfejs z 

funkcją Safe Access 

• Jedna nazwa sieci Wi-Fi i bezproblemowy 

roaming z obsługą standardu 802.11 k/v/r

• Tworzenie zaawansowanych sieci VPN: 

WebVPN, Synology SSL VPN i SSTP VPN

• D o s tę p  d o  s i e c i  Wi - Fi  z  f u n k c j a m i 

t a k i m i  j a k  p o r t a l e  d l a  g o ś c i , 

harmonogramowanie i rotacja haseł

• Z a awa n s owa n e p a k i e t y  d o d at k ów 

p o p r a w i a j ą c e  b e z p i e c z e ń s t w o , 

udostępnianie plików i rozszerzające 

funkcjonalność

Wspaniały system mesh gotowy do użycia w inteligentnym 
domu
Aby zbudować system mesh, wystarczy rozszerzyć sieć Wi-Fi istniejącego routera 
RT2600ac przy użyciu dodatkowego urządzenia MR2200ac lub zintegrować wiele 
routerów mesh MR2200ac. Jedna nazwa sieci Wi-Fi umożliwia przemieszczanie z 
pomieszczenia do pomieszczenia: możesz teraz przesyłać filmy bez utraty jakości sygnału 
i cieszyć się bezproblemową łącznością. Dzięki technologii trójzakresowej na jednym 
pasmie 2,4 GHz i dwóch pasmach 5 GHz z obsługą MU-MIMO, router MR2200ac nawiązuje 
trzy oddzielne połączenia i umożliwia połączenie z dodatkowymi urządzeniami w celu 
uzyskania maksymalnej prędkości Wi-Fi i zmniejszenia zatorów. 

Smart Connect gwarantuje, że urządzenia są automatycznie łączone z najbardziej 
odpowiednim pasmem w celu uzyskania optymalnej wydajności połączenia, co znacznie 
zmniejsza opóźnienia i zakłócenia. Sieć dla gości zapewnia bezpieczne połączenie i 
nadaje użytkownikom publicznym i tymczasowym tylko ograniczone uprawnienia, co 
zapewnia prawidłowe działanie i ochronę sieci głównej. Możesz także skonfigurować 
portal powitalny dla każdej osoby nawiązującej połączenie z siecią Wi-Fi dla gości. 
Narzędzia, w tym harmonogramowanie, automatyczna zmiana hasła oraz filtrowanie 
adresów MAC, pomagają także zapobiegać niepożądanym połączeniom.

Ponieważ router MR2200ac obsługuje funkcję Wi-Fi Protected Setup (WPS), wystarczy 
nacisnąć jeden przycisk, aby umożliwić automatyczne skonfigurowanie połączenia Wi-Fi 
i cieszyć się bezproblemową konfiguracją. W połączeniu z dołączonym portem USB 3.0 
dostępnym dla dodatkowych urządzeń pamięci masowej, router MR2200ac może łatwo 
stać się serwerem prywatnym, zapewniającym prosty dostęp i udostępnianie plików.



Rewolucyjna wygoda obsługi oprogramowania 
Opracowany z myślą o bezpieczeństwie i stabilności program Synology Router 
Manager (SRM) umożliwia przyjazne zarządzanie z poziomu urządzenia. Znany interfejs 
przypominający interfejs komputerów stacjonarnych sprawia, że jest on prosty w użyciu, 
a dodatkowo jest także wyposażony w narzędzia umożliwiające szybką konfigurację, 
dostosowywanie i skuteczne rozwiązywanie problemów.

Do oprogramowania SRM wbudowano wiele opcji związanych z bezpieczeństwem 
i wygodnym dostępem. Możesz z łatwością zarządzać siecią z wieloma metodami 
dostępu zdalnego przy użyciu programu QuickConnect, serwera DDNS lub aplikacji 
DS router na urządzeniach mobilnych. Opcjonalna weryfikacja dwuetapowa gwarantuje 
bezpieczeństwo — nikt niepowołany nie wprowadzi zmian w Twojej sieci.

Dostosowywanie funkcji kontroli rodzicielskiej
W celu ograniczenia korzystania z Internetu i ochrony dzieci przed zagrożeniami w sieci, 
pakiet dodatkowy Safe Access pozwala w prosty sposób zrozumieć nawyki internetowe 
dzieci w różnym wieku.

• Zarządzanie profilami: Aby usprawnić zarządzanie, ustawiaj reguły dla użytkowników, 
anie urządzeń dzięki profilom użytkowników. Możesz również określić ustawienia 
dla Twojej Sieci lokalnej i Sieci Wi-Fi dla gości w jednej grupie.

• Zarządzanie czasem: Harmonogramy internetowe i Limity czasowe pomagają 
zachęcać dzieci do mądrego korzystania z czasu i nauczyć je bardziej zorganizowanej 
i wydajniejszej pracy poprzez ograniczenie czasu spędzanego w Internecie.

• Filtry internetowe: Stale aktualizowane kategorie blokowania pomagają filtrować 
nieodpowiednie treści i chronić dzieci. Oprócz tego możesz skonfigurować 
dodatkowe listy dozwolonych lub listy blokowanych, tak aby blokować lub 
umożliwić dzieciom dostęp tylko do określonych stron.

• Historia przeglądanych stron: W prosty sposób śledź historii dostępu każdego profilu 
i poznaj szczegółowe informacje na temat aktywności swoich dzieci w Internecie.

Zaawansowane możliwości sieci VPN
Z pakietem dodatkowym VPN Plus Server1 możesz przekształcić router Synology Router 
MR2200ac w zaawansowane, a jednocześnie intuicyjne rozwiązanie do obsługi sieci 
VPN. Serwer VPN Plus Server oferuje bezpieczeństwo i wygodę pracownikom zdalnym, 
kiedy potrzebują dostępu zdalnego do wewnętrznych zasobów sieciowych. WebVPN 
umożliwia tworzenie sieci VPN bez klienta, która zapewnia bezpieczny, zdalny dostęp do 
wewnętrznych witryn sieci Web przy użyciu przeglądarki — bez potrzeby instalowania 
oprogramowania lub wprowadzania konfiguracji po stronie klienta. Sieć Synology SSL 
VPN jest dostępna z dedykowanymi klientami na platformach stacjonarnych i mobilnych. 
Pulpit zdalny umożliwia pracownikom łatwy i bezpieczny dostęp do zasobów na swoich 
komputerach w sieci wewnętrznej za pośrednictwem przeglądarki internetowej. VPN 
Plus Server obsługuje również standard hostowania SSTP, PPTP oraz opcje sieci VPN 
OpenVPN L2TP over IPSec. 

Dodatkowo, Site-to-Site VPN2 zwiększa wydajność firmy poprzez zwiększenie 
prędkości transferu plików w przypadku firm posiadających oddziały w wielu miejscach, 
umożliwiając im współdzielenie zasobów w różnych sieciach poprzez szyfrowane tunele 
bez konieczności konfigurowania ustawień VPN na poszczególnych komputerach.

Zarządzanie profilami

Dostosowanie profili za pomocą 
narzędzia Safe Access i ustawianie 
limitów czasowych, harmonogramów 
i filtrów internetowych w celu ochrony 
dzieci przed nieodpowiednimi stronami 
internetowymi

Wyjątkowy komfort użytkowania 
sieci Wi-Fi

Bezproblemowy roaming w 
sieci dzięki jednej nazwie Wi-Fi i 
bezpieczna łączność z technologią 
Smart Connect

VPN Plus

Kompletne rozwiązanie do obsługi 
sieci VPN z możliwością tworzenia sieci 
WebVPN bez klientów, zaawansowanych i 
bezpiecznych sieci Synology SSL VPN oraz 
standardowych protokołów sieci VPN, 
a także korzystania z zaawansowanych 
narzędzi do zarządzania



Solidny fundament sieci
Router Synology MR2200ac zapewnia zaawansowane funkcje bezpieczeństwa, dzięki 
którym Twoja sieć będzie bardziej odporna na ataki cybernetyczne. Narzędzie Security 
Advisor wbudowany w menedżera SRM analizuje problemy z zabezpieczeniami w 
konfiguracji i przypomina o nich, ułatwiając konfigurację ustawień zabezpieczeń. Oprócz 
wbudowanych zapór sieciowych IPv4 i IPv6, funkcja bazy danych wykrywania 
zagrożeń związanych z DNS/IP narzędzia Safe Access pomaga również zapobiegać 
złośliwym atakom infiltrującym Twoje urządzenia i naruszającym ich bezpieczeństwo.

Kompleksowe zarządzanie siecią
Aby zapewnić obsługę intensywnego ruchu sieciowego z kilku aplikacji, system SRM 
oferuje rozwiązania z zakresu zarządzania.

Kontrola ruchu dostarcza aktualnych informacji w czasie rzeczywistym ze szczegółowymi 
informacjami o każdej aplikacji i urządzeniu, a także umożliwia zdefiniowanie priorytetów 
usług dzięki Usłudze QoS dla aplikacji oraz gwarantowany przydział przepustowości 
urządzeń. Dzięki automatycznie generowanemu raportowi o ruchu sieciowym możesz 
w prosty sposób śledzić szczegółowe dzienniki zdarzeń i najnowsze trendy dotyczące 
ruchu. Ramy czasowe raportu można zdefiniować od dnia do roku w zależności od 
potrzeb, elastycznie ułatwiając dostosowywanie ustawień sieci dla konkretnych aplikacji 
i urządzeń.

Kompleksowe udostępnianie plików, zarządzanie i łączność
Kompleksowe możliwości udostępniania z dodatkowym pakietem Cloud Station Server 
umożliwiają łatwe utworzenie osobistego magazynu w chmurze. Łatwe tworzenie 
kopii zapasowych, udostępnianie i synchronizowanie plików za pośrednictwem routera 
MR2200ac na wielu urządzeniach. W połączeniu z pakietem Media Server router 
MR2200ac może działać jako serwer multimediów dla dowolnego zestawu telewizyjnego, 
dekodera sieciowego lub najnowszych konsol do gier. Serwer DNS ułatwia również 
proste wyszukiwanie stron internetowych, komputerów i innych urządzeń sieciowych 
poprzez przekształcanie nazw domen na adresy IP.

Dzięki portowi USB, router Synology MR2200ac może bez problemu przesyłać pliki z 
urządzeń USB lub innych klientów w sieci. Router MR2200ac obsługuje kopię zapasową 
Time Machine z podłączonym urządzeniem magazynującym. Router MR2200ac można 
także podłączyć do urządzeń mobilnych, włączyć bezpośrednie połączenie USB i 
pozwolić urządzeniu MR2200ac na dostęp do Internetu za pośrednictwem sieci 3G/4G.

Ewolucja oprogramowania i platformy
SRM i jego ekosystem cechują się nieustannym rozwojem i wzrostem. Firma Synology 
jest zaangażowana w dostarczanie aktualizacji zabezpieczeń, ale też nowych funkcji 
z kluczowymi usprawnieniami oprogramowania, dodatkowych pakietów i kolejnych 
obsługiwanych aplikacji mobilnych. Bądź na bieżąco z naszymi usprawnieniami, 
korzystając z naszej witryny sieci Web i biuletynów!

Sterowanie ruchem i raportowanie

Monitorowanie i precyzyjne 
dostosowywanie sieci w oparciu o 
szczegółowe raporty generowane w 
systemie SRM



Przegląd sprzętu

1 Wskaźnik Wi-Fi 2 Wskaźnik stanu 3 Port USB 3.0 4 Przycisk WPS

5 Przycisk włączania/wyłączania Wi-Fi 6 Port LAN 7 Port WAN 8 Gniazdo zasilania

9 Przycisk zasilania 10 Przycisk Reset

Specyfikacja techniczna

Sprzęt 

CPU Quad Core 717 MHz

Pamięć DDR3 256 MB

Typ anteny Wewnętrzna antena 2T2R o wysokiej wydajności (2,4 GHz/5 GHz)

Port LAN 1 x Gigabit

Port WAN 1 x Gigabit

Port zewnętrzny USB 3.0

Wymiary (wys. × szer. × gł.) 154 × 199 × 65 mm

Napięcie wejściowe zasilania prądem zmiennym 100 – 240 V (prąd zmienny)

Częstotliwość zasilania 50 do 60 Hz, jednofazowo

Temperatura pracy Od 5°C do 40°C (40–104°F)

Temperatura przechowywania Od -20°C do 60°C (od -5°F do 140°F)

Wilgotność względna Od 5 do 95% 

Maksymalna wysokość pracy 5000 m

Bezprzewodowy

Standardy łączności bezprzewodowej 802.11a/n/ac 5 GHz-1/ 5 GHz-2, 802.11b/g/n 2,4 GHz, jednoczesna transmisja trójpasmowa

Częstotliwość i przepustowość danych
• 2,4 GHz: 400 Mb/s
• 5 GHz-1: 867 Mb/s
• 5 GHz-2: 867 Mb/s

Zabezpieczenia sieci bezprzewodowej
WEP, WPA/WPA2-Personal, WPA/WPA2-Enterprise, Wi-Fi Protected Setup (WPS) 2.0, certyfikat WPA3-Personal/Enterprise, certyfikat Wi-Fi 
Enhanced Open

Bezproblemowy roaming Obsługa standardów 802.11k/v/r 

Inne funkcje łączności bezprzewodowej
• Smart Connect — automatyczne sterowanie pasmem 2,4 GHz i 5 GHz, wł./wył. niezależnego harmonogramu Wi-Fi 2,4 GHz/5 GHz
• Sieć dla gości — harmonogram Wi-Fi włączony/wyłączony
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Funkcje

Tryby działania
• Router bezprzewodowy
• Bezprzewodowy punkt dostępowy

DHCP Serwer, klient, lista klientów, rezerwacja adresów MAC

Quality of Service Dedykowane zarządzanie przepustowością

Przekierowanie portów DMZ, UPnP

Sterowanie ruchem
Blokowanie Internetu dla poszczególnych urządzeń, niestandardowa prędkość, monitorowanie ruchu, historia domen i zaawansowane 
raporty dotyczące użycia

Narzędzia sieciowe Ping, traceroute, funkcja Wake on LAN po QuickConnect

Bezpieczeństwo
Zapora IPv4, IPv6/zapora SPI, automatyczna blokada, odmowa usługi (DoS), połączenia przechodzące VPN (PPTP, IPSec, L2TP), filtrowanie 
adresów MAC, filtrowanie witryn internetowych, blokowanie adresów IP, bezpieczne wyszukiwanie Google/Youtube/Bing, SafeSearch, 
certyfikat serwera, Security Advisor, uwierzytelnianie dwuetapowe

Klient VPN PPTP, OpenVPN™, L2TP over IPSec

Obsługa IPv6 Serwer/klient IPv6 DHCP, DS-Lite, 6in4, 6to4, 6rd, podwójny stos, DHCPv6-PD, przekaźnik IPv6, usługa FLET's IPv6

Rozwiązania do tworzenia kopii zapasowych Tworzenie kopii zapasowych i przywracanie konfiguracji SRM, obsługa Time Machine (z podłączonym urządzeniem magazynującym USB)

Powiadomienia E-mail, SMS, powiadomienia „push” (przez aplikację DS router)

Usługi plików CIFS, AFP, FTP/FTPS, WebDAV

Serwer FTP
Kontrola przepustowości dla połączeń TCP, niestandardowy zakres portów pasywnych FTP, anonimowy dostęp do FTP, FTP SSL/TLS i SFTP, 
dzienniki transferu

Aplikacje dla systemów iOS/Android™ DS cloud, DS file, DS router, VPN Plus

Dostęp z dowolnego miejsca Synology QuickConnect i dynamiczny DNS (DDNS)

Obsługa drukarek Maksymalna liczba drukarek: 1, protokoły drukowania: LPR, CIFS, IPP

Funkcje zaawansowane
Routing oparty na zasadach, routing statyczny, translacja adresów sieciowych (NAT), SNMP, SSH, snooping pakietów IGMP w LAN/WLAN, 
przekaźnik PPPoE

Obsługiwane systemy klienckie Windows 7 i nowsze, Mac OS X® 10.11 i nowsze

Obsługiwane przeglądarki Chrome®, Firefox®, Internet Explorer® 11 i nowsze, Safari® 11 i nowsze; Safari (iOS 11 i nowsze), Chrome (Android™ 6.0 i nowsze)

Język

Pakiety dodatkowe

VPN Plus Server1

Pakiet pozwala zabezpieczyć dostęp VPN za pośrednictwem przeglądarki lub klienta. Pozwala on na obsługę różnych usług VPN — 
WebVPN, Synology SSL VPN, SSTP, OpenVPN, L2TP over IPSec i PPTP. Zdalny pulpit umożliwia zdalny dostęp w obrębie sieci wewnętrznej za 
pośrednictwem przeglądarki internetowej. Site-to-Site VPN2 umożliwia firmom tworzenie zaszyfrowanych tuneli między sieciami w wielu 
lokalizacjach

Safe Access
Oferuje prosty interfejs do zarządzania dostępem dzieci do Internetu poprzez tworzenie różnych profili oraz stosowanie harmonogramów, 
limitów czasowych i filtrów internetowych. Zapewnia zaawansowaną ochronę sieci przed atakami dzięki filtrowi internetowemu w oparciu o 
DNS z wbudowaną bazą danych i narzędziem Google SafeSearch™

Cloud Station Server
Synchronizuje dane z wielu platform, centralizując je na routerze, jednocześnie z łatwością przechowując historyczne wersje 
zaimportowanych plików

RADIUS Server Oferuje on scentralizowane uwierzytelnianie, autoryzację oraz ewidencjonowanie dostępu do sieci bezprzewodowej.

DNS Server Pomaga użytkownikom w wyszukiwaniu i tłumaczeniu nazw domen na adresy IP.

Download Station Obsługiwane protokoły pobierania: BT/HTTP/FTP/NZB/eMule, maksymalna liczba jednoczesnych zadań pobierania: 50

Serwer multimediów (DLNA/UPnP®) Zapewnia usługę strumieniową multimediów do urządzeń z certyfikatem DLNA oraz konsol PS3®/PS4®/Xbox 360®/Xbox One®

Certyfikaty i opakowanie

Normy Zgodność z normami RoHS; certyfikat Wi-Fi; zgodność ze standardami CE, FCC, NCC, BSMI, IC, IMDA, TELEC, JATE, VCCI, KCC, RCM

Zawartość opakowania

• Jednostka główna MR2200ac
• Zasilacz
• Kabel LAN RJ-45
• Przewodnik szybkiej instalacji 

Gwarancja 2 lata 

*Dane techniczne mogą zostać zmienione bez powiadomienia. Aby uzyskać najnowsze informacje, przejdź do strony www.synology.com.

1. VPN Plus umożliwia jednoczesne korzystanie z jednego darmowego konta z dostępem do usług premium WebVPN, Synology SSL VPN i SSTP. Dodatkowy dostęp jednoczesny 
wymaga zakupu licencji od firmy Synology.

2. Wymagana jest licencja Site-to-Site VPN, aby aktywować tę funkcję. Jednorazowa 30-dniowa wersja próba jest dostępna dla każdego produktu Synology obsługującego usługę 
VPN Plus. Aby uzyskać informacje o maksymalnej liczbie tuneli Site-to-Site VPN, zapoznaj się ze specyfikacjami produktu.

English, Deutsch, Français, Italiano, Español, Dansk, Norsk, Svensk, Nederlands, Русский, Polski, Magyar,     
Português do Brasil, Português Europeu, Türkçe, Český,            
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Firma Synology produkuje rozwiązania z zakresu sieciowej pamięci masowej, nadzoru IP i urządzeń sieciowych, które zmieniają sposób, w jaki użytkownicy 
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technologii, firma Synology zapewnia użytkownikom niezawodne i przystępne cenowo rozwiązania służące do centralizacji pamięci masowej i wykonywania 
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