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TRÅDLØST INTERNET
DER BARE SPILLER
Slip for langsommeligt og hakkende internet.
Få det meste ud af dit nye fibernet.
Stream og spil hele dagen uden problemer, eller arbejd
hjemmefra uden bekymringer.

Gør tanke til virkelighed
Bestil din lynhurtige router,
nemt og hurtigt lige her:
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BESTIL DIN
NYE WIFI-6
ROUTER

allerede nu

LYNHURTIGT WI-FI
Det er derfor altafgørende at have en router der
lever op til kravene. Vi har derfor gjort valget nemt
og anbefaler Asus routerne.

✓ Vores Asus routere har alle Wi-Fi 6, som er langt bedre til at
trænge igennem vægge og mere modstands dygtigt overfor
forstyrrelser hvilket giver langt bedre ydelse end Wi-Fi 5
routere.
✓ Nem opsætning med brugervenlig app.
Skulle du mod formodning have problemer med opsætning
kan du altid ringe til vores kundeservice som kan guide dig.
✓ Alle Asus routerne kan forbindes via AiMesh, så du kan få
god dækning overalt. Så har du allerede eksempelvis en
Asus Home, kan du købe en mere og trådløst, forøge
dækningen
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HOME

ASUS MESH RT-AX56U (Wi-Fi 6)
995,00 DKK
Vejl. udsalgspris 1.095,00 DKK

Vores klassiske Asus Home router er en lille men
kraftfuld router og passer til dig der har et almindeligt
behov. Til dig som spiller lidt candycrush, streamer tv
eller arbejder hjemmefra i ny og næ.

GAMER

ASUS MESH AX6000-AX88U (Wi-Fi6)
2.795,00 DKK
Vejl. udsalgspris 2.795,00 DKK

Asus Gamer er det perfekte valg, hvis du har behov for den
højeste hastighed på din Wi-Fi, eksempelvis hvis du har en
’Gamer’ i husholdningen. Derudover er der 8 lan porte bag
på routeren, så du kan kable mange enheder på en gang, uden
at skulle tilkøbe en switch.

ASUS MESH AX6600 2-Stationer (Wi-Fi6)
2.995,00 DKK
Vejl. udsalgspris 3.195,00 DKK

Pro routeren er perfekt hvis du skal dække et større
areal. I denne løsning får du to stationer, hvor en
hovedstation bliver sat til fiberboksen og nr. 2 station i et
andet sted i huset. De 2 stationer kommunikerer med
hinanden og sørger for at du har godt signal uanset om
du er i den anden ende af huset, eller på en første sal.

PRO
ELLER
PRO-MINI

ASUS MESH AX1800 2-Stationer (WiFi6)
1.895,00 DKK
Vejl. udsalgspris 1.895,00 DKK

Her er det samme princip dog i en lidt mindre version,
men stadig kraftfuld. Denne pakkeløsning er også god,
hvis du skal dække over 80m2, eller føre signalet til en
anden etage.
Husk! Du kan altid tilkøbe ekstra stationer efter behov.

