
O IWE 3000N é a solução ideal para aumentar o sinal wireless das redes domésticas. Ele 
permite compartilhar o acesso à internet com diversos dispositivos em uma rede sem fio 
e pode ser configurado através do botão WPS, com apenas dois toques, aumentando o 
sinal da rede Wi-Fi. Sua instalação e gerenciamento podem ser feitos via interface web, 
que pode ser acessada através de seu computador, smartphone ou tablet de forma 
rápida e fácil.

Repetidores

Repetidor de 
sinal wireless

IWE 3000N

Características

 » 2 modos de funcionamento: Repetidor de sinal e Ponto de acesso

 » Design simples e discreto

 » Interface totalmente em português

 » Compatibilidade com todos os roteadores do mercado
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Especificações técnicas

Cenário de instalação

Hardware

Chipset (CPU) RTL8196EU 

Chipset wireless RTL8192ER

Memória flash 4 MB

Memória SDRAM 32 MB 

2 antenas internas 2 dBi

1 porta LAN 100 Mbps

Parâmetros wireless

Padrões IEEE 802.11b/g/n

Modo do rádio MiMo

Modo de operação
Repetidor Wi-Fi

Ponto de acesso

Frequência de operação 2,4 GHz

Largura de banda 20, 40 MHz

Taxa de transmissão Até 300 Mbps

Canais de operação 1-13 (Brasil)

Potência máxima (EIRP) 20 dBm (100 mW)

Segurança WEP e WPA-WPA2/PSK (TKIP/AES)

Alimentação

Entrada 100-240 V a 50/60 Hz

Potência de consumo máxima 6 W

IWE 3000N Repetidores

Suporte a clientes: (48) 2106 0006
Fórum: forum.intelbras.com.br
Suporte via chat e e-mail: intelbras.com.br/suporte-tecnico
SAC: 0800 7042767
Onde comprar? Quem instala?: 0800 7245115

Intelbras S/A – Indústria de Telecomunicação Eletrônica Brasileira
Rodovia BR 101, km 210 – Área Industrial – São José/SC – 88104-800
www.intelbras.com.br
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RepetidorRoteador

Alcance de sinal do roteador Alcance de sinal estendido

Evite instalar o repetidor em um local 
muito distante do seu roteador. Quanto 
melhor ele receber o sinal da sua rede 
Wi-Fi, melhor será a sua conexão.

Prefira instalar seu
repetidor em um
local mais alto.

Evite um número excessivo de 
barreiras físicas entre os dispositivos 
transmissores e os receptores da rede 
Wi-Fi.


