
As especificações de produto do RV340W Dual
VPN Router MACILENTO do gigabit com Sem
fio 

 
Observação especial: Estrutura licenciar - Versões de firmware
1.0.3.15 e mais tarde. Movendo-se para a frente, AnyConnect
incorrerá uma carga para licenças do cliente somente. 
 
Para obter informações adicionais sobre de AnyConnect que
licencia no Roteadores do RV340 Series, verifique para fora o
artigo AnyConnect licenciando para ver se há o Roteadores do
RV340 Series.
 
 
Introdução
 

O VPN Router MACILENTO duplo do gigabit RV340W com Sem fio é parte do RV34x
Series e é as contrapartes wireless do roteador RV340. É fácil de usar, flexível, de
capacidade elevada, e os bens que fazem este bom - serido para empresas de pequeno
porte. Agora com diversos recursos de segurança adicionados tais como a Web que filtra, o
controle de aplicativo, e a proteção de origem de IP, o RV340W entregam altamente seguro,
de faixa larga, prendido e conectividade Wireless aos escritórios pequenos e aos
funcionários remotos. Estes recursos de segurança novos igualmente fornecem a facilidade
da atividade permitida ajuste fino na rede.
 
Este artigo aponta apresentar as especificações de produto do VPN Router MACILENTO
duplo do gigabit RV340W com Sem fio.

https://www.cisco.com/c/pt_br/support/docs/smb/routers/cisco-rv-series-small-business-routers/smb5535-anyconnect-licensing-for-the-rv340-series-routers.html
https://www.cisco.com/c/pt_br/support/docs/smb/routers/cisco-rv-series-small-business-routers/smb5535-anyconnect-licensing-for-the-rv340-series-routers.html


Nota: Para saber mais sobre o RV340W Dual VPN Router MACILENTO do gigabit com Sem
fio, clicam aqui.
  

Especificações de produto
 

 
 
Especificações 
 

Descrição

Padrões

802.11 (Wi-fi), 802.11ac, 802.1n,
802.11g, 802.11b, 802.11a, 802.3u,
802.1D, 802.1p, 802.1w (medida do
Rapid - árvore), 802.1X (autenticação da
Segurança), rede de área local virtual do
802.1Q (VLAN), IPv4 (RFC 791), IPv6
(RFC 2460), Routing Information Protocol
(RIP) v1 (RFC 1058), RIP v2 (RFC 1723)

Sistema operacional Linux
Tipo de cabeamento Categoria 5e ou melhor
Portas LAN, WAN, USB, console

Interfaces físicas

Especificações Descrição

Portas
4 Ethernet RJ-45 10/100/1000
2 WAN
2 porta usb
1 console

Botões Botão reset, botão do Wi-fi
Interruptor Switch de energia
Segurança física
Kensington Yes
Especificações físicas
Dimensões físicas
(W x D x H)

280 x 44 x 170 milímetros (11.0 x 1.45
x 6.69 dentro)

Peso 1.2 quilogramas (2.65 libras)

Potencialidades de rede

Especificações Descrições
Suporte de VLAN Sim; Com base na porta e 802.1Q

etiqueta-baseou VLAN

Protocolos de rede

Server do protocolo de configuração
dinâmica host (DHCP)
Protocolo ponto-a-ponto (PPP) sobre
Ethernet (PPPoE)
Protocolo de túnel ponto-a-ponto (PPTP)
Proxy do sistema do nome de Domaine
(DNS)
Proxy e Multicast Forwarding do Internet
Group Management Protocol (IGMP)
Protocolo rapid spanning-tree (RSTP)
Domain Name System dinâmico
(DynDNS, NOIP)
Network Address Translation (NAT),
tradução de endereço de porta (PAT)
NAT linear
Gerenciamento de porta
Espelhamento de portas

Número de VLAN 1 VLAN de gerenciamento (escala 1-
4096), até 32 VLAN

suplicante do 802.1X Yes

Protocolos de Roteamento Roteamento estático
Roteamento dinâmico

http://sbkb.cisco.com/CiscoSB/ukp.aspx?login=1&pid=2&app=search&vw=1&articleid=5620


RASGO v1 e v2

NAT PANCADINHA, protocolo da tradução de
porta do endereço de rede (NAPT)

Margem de rede (DMZ)
Software-configurável a algum endereço
IP de Um ou Mais Servidores Cisco ICM
NT LAN

Medida - árvore Yes
Balanceamento de carga Yes

IPv6

IPv4 e IPv6 da pilha dual
Tunelamento 6to4
Configuração automática apátrida do
endereço
Server DHCPv6 para clientes do IPv6 no
LAN
Cliente DHCP v6 para a conectividade
de WAN
Internet Control Message Protocol
(ICMP) v6
Distribuição estática do IPv6
IPv6 dinâmico que distribui com RIPng
Apoio do host do IPv6
RAIO do IPv6, 
Network Time Protocol (NTP)

Camada 2 802.1Q-based VLAN, 32 Vlan ativo mais
um VLAN de gerenciamento

Security

Especificações Descrição
Controle de acesso Sim, Access Control List do Gerenciamento

(ACL) mais MAC ACL
Fixe o Gerenciamento HTTPS

Guarda-fogo

Firewall da inspeção de pacote de informação
do stateful (SPI), transmissão da porta e
provocação, prevenção da recusa de serviço
(DoS), DMZ com base no software
Ataques DoS impedidos:

Inundação de SYN●

Tempestade do eco●

Inundação ICMP●

Inundação UDP●

Inundação TCP●

Javas dos blocos, Cookie, ativos-x, proxy
HTTP

Filtro da Web Filtra malicioso e obstrui Web site prejudiciais

Filtro satisfeito Bloqueio URL ou obstrução estática da
palavra-chave

Controle de aplicativo Yes

VPN

Especificações Descrição

IPsec
conexões simultâneas dos 50 pés (alguma
combinação de Acesso remoto e de site para site),
até a taxa de transferência do 650 Mbps

Acesso remoto
do IPsec Yes

L2TP sobre o
IPsec Yes

GRE sobre o
IPsec

Yes
 



Cisco SSL VPN
(Cisco
AnyConnect)

2 túneis incluídos. Túneis máximos dos 50 pés com
as licenças opcionais do roteador. Até a taxa de
transferência do 33 Mbps

PPTP 25 conexões, até a taxa de transferência do 100
Mbps

Modo do
Teleworker
(Cisco IPSEC
VPN)

O roteador atua como um cliente para conectar ao
gateway de VPN central no modo do teleworker. 

Transmissão
VPN IPsec, PPTP, L2TP

 
Configuração

Especificações Descrição

Relação de usuário de web

Configuração
simples, com
base em
navegador (HTTP,
HTTPS)

Interface de linha de comando (CLI) Linha de comando
que usa o SSH

Protocolos de gestão

Navegador da
Web, Simple
Network
Management
Protocol (SNMP)
v3, Bonjour

Gerenciamento remoto Yes

Logging de evento
Syslog local,
remoto, alertas do
email

Diagnósticos de rede

Registro, sibilo,
Traceroute,
pesquisa de DNS,
e espelho da
porta

Upgrade de firmware da Web

Arquivo de
configuração
direto upgradable
do navegador da
Web do firmware,
importada e
exportada

Protocolo de Configuração de Host Dinâmico (DHCP) DHCP Client
Host do IPv6 Yes
O HTTP reorienta Yes

Tempo de sistema

Apoios NTP,
entrada manual
do horário de
verão

Línguas O GUI apoia o
inglês

 
Sem fio 

Especificações Descrição

Rádio e tipo
de modulação

Rádio duplo, IEEE 802.11a/n do Orthogonal
Frequency Division Multiplexing (OFDM): OFDM
(BPSK/QPSK/16QAM.64AM/256AM)



IEEE 802.11ac:
OFDM (BPSK/QPSK/16QAM.64AM/256AM)

WLAN

802.11n/ac
4x4 MIMO com os 2 córregos espaciais em
gigahertz 5
3x3 MIMO com os 2 córregos espaciais em 2.4
gigahertz
20-, 40-, e canais 80-Mhz para 802.11ac
20- e 40-Mhz para 802.11n
Taxa de dados PHY até 2.7Gbps:
- 2.4 gigahertz: 450Mbps (64-QAM), 600Mbps
(256-QAM)
- Gigahertz 5: 1.7Gbps (256-QAM), 2.1Gbps (1024-
QAM)
Seleção dinâmica da frequência do 802.11 (DF)

Canais de
funcionamento

11 America do Norte, 13 mais de Europa, seleção
dos auto-canais

Isolamento
wireless Isolamento wireless entre clientes

Antenas
externas 4

Ganho da
antena no dBi

2.4 gigahertz: 3 dBi pela antena
Gigahertz 5: dBi 5 pela antena

Sensibilidade
do receptor

2.4 gigahertz:
-802.11b: -82 dBm no 11 Mbps,
-802.11g: -71 dBm no 54 Mbps,
802.11n (HT20): -69 dBm em MCS7,
HT20, dBm -65 em mcs15, HT40
 
Gigahertz 5:
-802.11ac (VHT20): -59 dBm em MCS8
-802.11ac (VHT40): -54 dBm em MCS9
-802.11ac (VHT80): -51 dBm em MCS9

Frequência de
rádio

Duplo-faixa, trabalhos em 2.4 gigahertz e gigahertz
5

Clientes de
WLAN ativos Apoios até clientes do concurrent dos 50 pés

SSID múltiplos
Apoia os identificadores do conjunto do serviço
múltiplo (SSID), até 8 redes virtuais separadas, 4
pelo rádio. 

Mapa do
VLAN sem fio

Apoios SSID ao mapeamento VLAN com
isolamento do cliente Wireless

Segurança de
WLAN

Wired Equivalent Privacy (WEP), WPA, WPA2-
PSK, WPA2-ENT, 802.11i

Multimédios
do Wi-fi
(WMM)

WMM, economia de energia WMM (WMM-PS)

 
Ambiental

Especificações Descrição
Alimentação 12V 1.5 A



Certificações FCC, CE, IC, Wi-fi
Temperatura de funcionamento 0° a 40°C (32° a 104°F)
Temperatura de
armazenamento 0° a 70°C (32° a 158°F)

Umidade de funcionamento 10% a 85% quecondensam-se
Umidade do armazenamento 5% a 90% quecondensam-se
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