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wi-fi router airlive n.mini

na štědrý večer hvězdičky, ponesou vajíčka slepičky

M alá bílá krabička o příjemně ma-
lých rozměrech se vejde do dlaně 
a výrobce se ve svých materi-

álech chlubí, že jde o nejmenší přístupový 
bod na trhu s podporou standardu 802.11n. 
Proto jsem se také nejdříve zaměřil na do-
sah bezdrátového signálu a homogenitu po-
krytí. Antény jsou totiž integrovány uvnitř 
zařízení a je jasné, že nemohou bojovat 
s výkonnými externími anténami klasic-
kých velkých přístupových bodů. Zjištěný 
dosah však byl překvapivý a v prostředí 
klasického rodinného domu dosahoval rov-
noměrného pokrytí po celém patře. Pro po-

krytí běžného bytu nebo kanceláře 
plně postačí.

Nejen na cesty
Neméně zajímavé jsou možnosti 
využití. Takhle malý přístupový 
bod si zřejmě nebudete pořizovat 
jako jediný a hlavní bod bezdrátové 
sítě ve vaší domácnosti, i když i tu-
hle úlohu zvládne. Jeho malé roz-
měry jej předurčují jako doplněk 
na cestách, kde vám dovolí vytvo-
řit bezdrátovou síť všude tam, kde 
máte k dispozici pouze klasické ka-
belové připojení k internetu. Třeba 
v hotelovém pokoji stačí zapojit 
N.MINI na internetové připojení 
a rázem máte celý pokoj pokryt 
vlastním Wi-Fi signálem.

Druhou možností, která je v praktickém 
životě velmi dobře použitelná, je propojení 
síťových zařízení, ke kterým není možné 
přímo dovést klasickou síťovou kabeláž. 
Typicky si tak o jeho použití říkají napří-
klad multimediální přehrávače v obývacích 

pokojích, které lze takto snadno zapojit do 
lokální sítě a rychlá technologie 802.11n 

postačí pro většinu streamovaných 
médií. 

Instalace na jedničku
Aby dokázal N.MINI zvládat 
všechny tyto funkce, má k dispozici 
na spodní straně praktický přepínač, 
kterým volíte jeho funkci. K dispo-
zici máte režim přístupového bodu, 
klientského zařízení i bezdrátového 
směrovače. V každé situaci využi-
jete ten správný – na hotelovém po-
koji přijde vhod režim směrovače, 
pro zapojení multimediálního pře-
hrávače použijete N.MINI v klient-
ském režimu na straně přehrávače 

a v režimu přístupového bodu na 
straně druhé.

Navíc je propojení dvou takto konfigu-
rovaných přístrojů velmi jednoduché, ne-
musíte ani otevřít manuál, ani se přihlásit 
k webovému administračnímu rozhraní. 
Stačí stisknout bezpečnostní tlačítko služby 
WPS na obou zařízeních současně – pří-

stroje se poté samy najdou a nastaví odpoví-
dající šifrování přenášených dat.

Zanedbatelná spotřeba
Pokud chcete provádět pokročilejší adminis-
trační činnosti, bude vám k tomu přehledná 
administrace nápomocna. Není sice lokali-
zována do češtiny, ale je přehledná, a navíc 

nabídne spoustu nadstandardních 
funkcí, jako například plánovač 
spouštění bezdrátové části. České 
lokalizace se však v brzké době 
dočkáte, stačí pak jen aktualizo-
vat firmware. Naměřené přeno-
sové rychlosti odpovídaly běžným 
hodnotám, jakých lze v sítích typu 
802.11n v konfiguraci 2T2R a v za-
rušeném pásmu 2,4 GHz dosáh-
nout – 10,5 MB/s v bezprostřední 
blízkosti, 6,1 MB/s přes jednu 
zeď a 2,1 MB/s přes dvě. Spotřeba 
AirLive N.MINI přitom byla ex-
trémně nízká – naměřili jsme p 
uhých 1,1 W při náběhu a jen 0,92 
W při nečinnosti. Vysokého účtu 
za elektřinu při nonstop zapnu-
tém routeru se tak rozhodně bát 
nemusíte. 

Kapesní wifinka
[Vláďa Janeček] V nabídkách výrobců se čas od času objeví 
některý z kapesních přístupových bodů. Nově je podobné zařízení 
také v nabídce společnosti AirLive pod označením N.MINI.
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bezdrátový směrovač,  
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porty: 1× LAN/WAN (RJ-45) bezdrátové standardy:  
IEEE 802.11b/g/n zabezpečení: WPS, WEP, WPA-PSAK,  
WPA2-PSK příslušenství: UTP kabel, napájecí adaptér, CD 
s manuálem rozměry: 75 × 54 × 18 mm hmotnost: 42 g

AirLive N.MINI

AirLive N.MINI není jen praktické kapes-
ní zařízení na cesty, ale i zajímavé řešení 
síťování vzdálených prvků ve vaší domác-
nosti, navíc za přijatelnou cenu.

rychlost a stabilita 

bezpečnost 

možnosti připojení 

funkce a nastavení 

Verdikt  [8,3]

Velmi praktickou funkcí je plánovač aktivity bezdrátové-
ho připojení

Router s nižší 
spotřebou, než má 

tento, těžko pohledáte

Na spodu se nachází přepínač, kte-
rým snadno nastavíte, zda se má rou-
ter chovat jako AP, router nebo klient

za extrémně nízkou 
spotřebu
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Eco

Rozměry a hmotnost
Mnoho funkčních režimů
Snadná instalace, nízká spotřeba
Potěšilo by cestovní ochranné pouzdro
Pouze jediný LAN port nemusí stačit


