
Tjänstedelare EG400

En modern tjänstedelare med avancerat trådlöst nät
För att utnyttja alla tjänster i bredbandet behövs något som vi kallar tjänstedelare. EG400 är 
en kraftfull tjänstedelare som utgör navet i det trådlösa hemmet. Genom att kombinera ett 
högpresterande trådlöst nätverk och användbara funktioner för exempelvis bredbands-tv 
och bredbandstelefoni är den vårt flaggskepp. 

Tjänstedelare EG400 är en snabb trådlös router med den se-
naste tekniken inom trådlösa nät, som ger längre räckvidd och 
högre hastigheter än tidigare routrar.

Trådlös router

Bredbands-tv
Om du vill titta på bredbands-tv så finns två Gigabit anslut-
ningar för att ansluta tv-boxar.

1.795:- inkl. moms.

3.295:- inkl. moms.

EG400 ej fiber, monteringsjälp krävs ej

EG400 till fiber, inkl. montage

Vid behov kan EG400 kompletteras med flera trådlösa accesspunkter för att öka prestan-
dan i delar av bostaden som ligger långt från tjänstedelaren. Det är även möjligt att göra om 
EG400 till en switch för den som vill koppla in egen router.

Trådbundet nät med 1000/1000 Mbit anslutningar
Fyra st. Gigabit Ethernet utgångar varav två är för internet.

Bredbandstelefoni
Tjänstedelaren har två utgångar för bredbandstelefoni. 
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Urval av funktioner
För dig som är intresserad av de tekniska funktionerna i EG400:

Överföringshastighet upp till 1 Gigabit via kabel.

Wifi 802.11n 2,4 GHz med 2*2 interna antenner.

Wifi 802.11ac 5 GHz med 4*4 interna antenner och MU-MIMO, certifierad 
för samtliga kanaler (inklusive kanalerna inom markradarområdet).

Två portar för bredbandstelefoni (inbyggd telefonidosa).

1 st USB 3.0 samt 1 st USB 2.0.

Mått Höjd = 34 mm, Längd = 200 mm, Bredd = 163 mm

Energiförbrukning 8 Watt.  

4 st Gigabit Ethernet LAN anslutningar (2 för bredbands-tv samt 2 för 
internet).

Stöd för uppgradering av mjukvara över nätet. Stockholms Stadsnät 
uppgraderar enheten löpande för maximala prestanda och funktionalitet.

Två trådlösa nätverk
Tjänstedelaren skickar ut två olika nätverksnamn, ett för 2,4 GHz nätet och ett för 5 GHz 
nätet. Använd alltid 5 GHz nätet om det går, men om du har ett gammalt Playstation eller 
liknande som saknar stöd för 5 GHz nätet så ansluts dessa till 2,4 GHz nätet.  

Det trådlösa nätet kan förlängas
Antennerna i EG400 har placerats med tanke på att ge maximala prestanda och för att 
det inte ska uppstå ”döda zoner” med svag signal. Men i vissa fall kan den trådlösa signa-
len ändå få svårt att nå fram till hela bostaden, speciellt om du har en stor bostad, tjocka 
väggar, om tjänstedelaren är placerad i ena änden av bostaden eller bakom plåtbarriärer 
(vitvaror eller plåtskåp). 

För att förbättra signalen kan du koppla in en så kallad ”extender” till tjänstedelaren. Den 
placeras i så fall mellan tjänstedelaren och det område där signalen behöver förbättras. 
Du ansluter extendern till tjänstedelaren antingen via kabel eller helt trådlöst.


