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CPU ARM QUAD-CORE 
YANG KENCANG

802.11AX + WAVE2

PITA GANDA, RANTAI 
GANDA YANG KENCANG 
(4-4.5 DBI)

5X PORT ETHERNET 
GIGABIT

POE-OUT

WPA3

BERBAGAI OPSI 
PEMASANGAN

Penyempurnaan titik akses rumah yang lompat generasi. 

ROUTER AX TERKECIL YANG DISEMPURNAKAN SEPENUHNYA DI PASAR!

Seperti model sebelumnya, hAP ax² dapat dipasang secara vertikal, horizontal, atau bahkan di menempel dinding – tanpa 
mengorbankan sinyal kuat.

Kami berupaya terbaik untuk menciptakan router AX pita ganda terkecil di pasar. Nikmati 
konektivitas tingkat berikutnya tanpa perangkat besar yang makan tempat!

https://mikrotik.com/product/hap_ax2
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Kini saatnya untuk melengkapi jaringan rumah 

Anda dengan jaringan nirkabel Generai 6 dan 

tambahan terbaru pada seri hAP favorit. hAP 

ax² memiliki semua yang dibutuhkan pada titik akses 

utama rumah – dan lainnya! Lupakan tinjauan dan 

perbandingan tiada akhir – perangkat ini sempurna 

untuk 99% rumah.

Sinyal nirkabel kini paling kuat. Berikut ini bahan utama kesuksesan hAP ax: 

radio pita ganda rantai ganda dilengkapi antena 4-4.5 dBi yang kencang, dan 

802.11ax standar dengan dukungan Wave2. Mari bandingkan dengan generasi 

sebelumnya: bergantung pada penyiapan keseluruhan, hingga 40% lebih 

kencang pada 5 GHz dan hingga 90% lebih kencang pada spektrum 2.4 GHz!

Beberapa orang mungkin bertanya – 

mengapa kita butuh nirkabel berkecepatan 

lebih tinggi? Banyak skenario penggunaan 

yang tidak akan dimungkinkan di masa 

lalu. Misalnya, bekerja dengan file media 

besar melalui jaringan nirkabel –tanpa perlu 

mengunduh dan mengunggah semuanya. 

Apakah Anda sabar menunggu? Ambil hAP 

ax² dan Anda berhemat untuk hal yang 

lebih penting dalam hidup!

Antarmuka nirkabel mendukung 802.11ax dan kompatibel mundur dengan standar nirkabel yang lebih lama. Perangkat 
klien lama hanya mendukung 802.11ac akan terus dapat memanfaatkan berbagai fitur tambahan 802.11ac Wave 2, seperti 

MU-MIMO dan beamforming secara eksplisit.

https://youtu.be/aRPKUDvNyjM
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CPU quad-core modern berjalan pada 864 MHz dipadukan dengan RAM GB 

yang sanggup menghadapi operasi berat seperti aturan firewall rumit, enkripsi 

perangkat keras IPsec, menggunakan lebih banyak thread atau beruji coba 

dengan fitur RouterOS yang paling canggih. Dengan tambahan dukungan enkripsi 

WPA3 canggih, Anda jauh lebih aman.

Dengan berbagai produk dan fitur di pasar, 

bahkan pengguna berpengalaman bisa bingung. 

Kini saatnya kebenaran sederhana untuk 

pilihan sederhana: Anda tidak akan salah pilih 

dengan hAP ax² di mayoritas rumah. 

Seperti model sebelumnya, hAP ax² dapat 

dipasang secara vertikal, horizontal, atau bahkan 

menempel dinding – tanpa mengorbankan 

sinyal kuat!
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Chateau LTE18 ax
Versi Wi-Fi 6 pada Chateau LTE18. AP rumah terbaik semakin disempurnakan.

Antarmuka nirkabel mendukung 802.11ax dan kompatibel mundur dengan 
standar nirkabel yang lebih lama. Perangkat klien lama hanya mendukung 
802.11ac akan terus dapat memanfaatkan berbagai fitur tambahan 802.11ac 

Wave 2, seperti MU-MIMO dan beamforming secara eksplisit.

KINI DENGAN  
2.5 GIGABIT ETHERNET!

CPU  
QUAD-CORE 1.8 GHZ KENCANG

PITA GANDA, RANTAI GANDA YANG 
KENCANG (3-6 DBI)

802.11AX + WAVE2 4X PORT  
ETHERNET GIGABIT

MODEM 
CAT18 LTE SANGAT CEPAT

WPA3

Chateau 5G ax
Versi Wi-Fi 6 pada Chateau 5G. Internet seluler tidak pernah secepat ini!  Pada penyiapan 
sempurna dan lingkungan ideal, modem 5G dapat mencapai kecepatan luar biasa: hingga 5 
Gbps untuk download dan hingga 900 Mbps untuk upload. Bahkan tanpa mencapai kapasitas 
maksimum, Anda masih dapat memperoleh sambungan ultra cepat yang dapat melampaui 
jaringan tembaga dan serat optik tercepat!

KINI DENGAN  
2.5 GIGABIT ETHERNET!

CPU  
QUAD-CORE 1.8 GHZ KENCANG

PITA GANDA, RANTAI GANDA YANG 
KENCANG (3-6 DBI)

802.11AX + WAVE2 4X PORT  
ETHERNET GIGABIT

MODEM  
LTE/5G TERCEPAT

WPA3

Nirkabel jauh lebih cepat, CPU disempurnakan, dan kini – dengan 2.5 Gigabit Ethernet!

https://mikrotik.com/product/chateaulte18_ax
https://mikrotik.com/product/chateau_5g_ax
https://youtu.be/nm9RjNbZJjc
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CPU quad-core modern berjalan pada 1,8 GHz dipadukan dengan RAM GB yang sanggup 

menghadapi operasi berat seperti aturan firewall rumit, enkripsi perangkat keras IPsec, 

menggunakan lebih banyak thread atau beruji coba dengan fitur RouterOS canggih. 

Dengan tambahan dukungan enkripsi WPA3 canggih, Anda jauh lebih aman.

Dengan kecepatan seperti itu, port juga dirancang mengimbangi kecepatan 
seperti itu. Kami mempertahankan empat port Gigabit Ethernet dan 

menambahkan port 2.5 Gigabit Ethernet di bagian atas. Jangan abaikan 
port USB yang bisa berguna untuk penyimpanan. 

Langkah berikutnya pada seri Chateau adalah menyempurnakan kapabilitas nirkabel. 

Dengan standar nirkabel Generasi 6 802.11ax dan dukungan Wave 2, Chateau LTE18 ax 

dan Chateau 5G ax dapat menghasilkan kecepatan yang tidak terbayangkan. Jika kita 

bandingkan dengan generasi sebelumnya, hingga 40% lebih kencang pada 5 GHz dan 

hingga 90% lebih kencang pada spektrum 2.4 GHz! Kami telah membuat peningkatan yang 

besar pada radio dan antena nirkabel. Chateau mendukung MIMO 4x4 pada 5G dan LTE. 

Pada permukaan, perangkat Chateau baru sangat mirip dengan model sebelumnya. 

Kami memiliki peluncuran LTE18 dengan mitra kami di LMT – operator seluler terdepan di 

Latvia. Chateau menggantikan merek yang biasa kami pakai – dan klien kami sangat puas. 

Sebagian besar pengguna mengapresiasi kecepatan dan stabilitas yang lebih baik, juga fitur 

dan fleksibilitas secara umum dari RouterOS. Jangan lupakan tampilan elegan yang cocok 

di mana saja – dari rumah tradisional dan pemukiman mewah hingga kantor modern dan 

lingkungan korporat.
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Chateau adalah pilihan yang hebat untuk setiap operator seluler. Perangkat tersebut dapat 

disesuaikan dengan berbagai label untuk merek tercetak. Operator dapat menggunakan 

teknologi TR-069 untuk membuat opsi manajemen klien jauh kustom, seperti konfigurasi 

router melalui klien halaman web yang sama yang digunakan untuk membayar tagihan 

seluler. 

Pengguna canggih, sysadmin non-permanen, juga peminat jaringan dapat memanfaatkan 

kedalaman RouterOS. Dan orang awam dapat melewatkan itu semua, dengan 

menggunakan halaman web langsung. 

Kini saat yang tepat untuk jaringan hebat tanpa kompromi. Amankan opsi kerja jauh dan 

sambungan Internet sangat cepat bukan lagi kemewahan. Itu adalah kebutuhan. Chateau 

adalah solusi.

Serba bisa... andal di semua bidang!

RouterOS tidak hanya menyediakan opsi keamanan yang tangguh, kami juga berfokus 

pada keamanan produksi. Tidak ada alih sumber daya, setiap perangkat Chateau dirakit 

di pemanufaktur kontrak EU kami, semua komponen dari mitra yang bereputasi dan 

tepercaya – seperti Qualcomm. Kami bekerja sama dengan pembuat kebijakan Eropa dan 

berupaya keras memastikan semua kepatuhan dengan semua kebijakan keselamatan 

yang dibutuhkan . MikroTik mengandalkan kerja sama yang mulus, jangka-panjang tanpa 

kejutan.

Dirancang mempertimbangkan keamanan

Kami telah membuat software sendiri sejak 1996. Selama bertahun-tahun, kami telah 

berupaya membuat perangkat lunak jaringan yang paling kencang dan fleksibel di 

pasar. Pada setiap versi baru, prioritas kami tetap sama: memberikan kepada pengguna 

kebebasan untuk mengeksplorasi berbagai setup dan selalu menyediakan alat yang tepat 

sesuai kebutuhan. Jalankan VPN aman dari kantor langsung ke rumah Anda, aktifkan 

kontrol orang tua, QoS (prioritas trafik untuk kebutuhan khusus, seperti streaming), aturan 

firewall yang rumit, akselerasi perangkat keras IPsec, VLAN, pemberitahuan email atau 

SMS.. Anda bahkan dapat mengotomatiskan pemberitahuan pemicu rumit (“Bandwith Anda 

telah mencapai X selama Y menit!”) dan mengubah antrean berdasarkan penggunaan 

bandwith. Jika Anda dapat membayangkannya – RouterOS dapat mewujudkannya.

Tidak ada paywall dan langganan yang membingungkan. Anda memperoleh semua 

fitur - dari pelanggan hingga kelas perusahaan. Bagi operator seluler dan ISP, ini sebuah 

terobosan. Akhirnya - satu produk yang memuaskan bagi beragam orang dengan 

berbagai kebutuhan.

Software paling canggih di pasar - RouterOS 
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Podcast Marvell: MikroTik 
Mengatasi Perusahaan Tanpa Batas

Edgars Pabērzs, teknisi dukungan di MikroTik, yang bergabung dengan Marvell Essential 

Technology Podcast guna membahas ikhtisar solusi jaringan.

Edgar bekerja erat dengan basis klien kami yang beragam, memberikan saran dan 

mengatasi tantangan teknis dengan pengujian dan dokumentasi teknologi switch. 

Dengan wawasan penting mengenai produk switch Ethernet Marvell, Edgar berbagi 

wawasan tentang rentang produk unik, kemampuan yang didukung, dan strategi masa 

depan dengan Marvell. 

https://www.marvell.com/company/podcast/mikrotik-tackles-the-borderless-enterprise.html

“Tenang sejenak dan dengarkan!” 

Barang dagang & kontes baru dari MikroTik!
Pertama-tama, kami berterima kasih atas dukungan yang besar. Kami sangat menghargai minat 

Anda yang berkelanjutan (bahkan terus bertambah!) mengenai barang dagang MikroTik. Dan 

Anda tahu tidak? Anda benar, kini saatnya mengenalkan barang lainnya!

Tetapi, kami telah memutuskan untuk menyerahkan kepada profesional. Kami akan terus 

membuat produk jaringan hebat sementara mitra dropship kami akan menangani barang dagang 

tersebut. Kami tidak menggelembungkan apa pun – Anda hanya membayar untuk pencetakan, 

pengiriman, dll jika Anda memesan apa pun - produk tersebut akan dimanufaktur secara khusus 

untuk Anda dan dikirim secara langsung dari mitra dropship!

Kami berencana menambahkan semua jenis desain musiman dan berbagai produk pada 

masa mendatang, tetapi kami juga ingin melibatkan komunitas hebat – dan membiarkan Anda 

menciptakan barang dagang MikroTik impian Anda! Kirimkan sketsa, desain, atau ide di Twitter, 

Facebook, atau email (marketing@mikrotik.com). Produk terbaik akan dipoles oleh desainer kami 

(bila perlu) dan ditambahkan ke toko. Pastinya - Anda akan menerima salinan barang dagang yang 

disarankan secara gratis! Perhatikan juga hak cipta dan jangan mengirim pekerjaan milik orang 

lain. Kami menantikan file desain Anda dan akan merilis toko barang dagang baru pada buletin 

berikutnya.

https://www.marvell.com/company/podcast/mikrotik-tackles-the-borderless-enterprise.html
https://mikrotik-merch.myshopify.com/
https://www.marvell.com/company/podcast/mikrotik-tackles-the-borderless-enterprise.html
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#MikroTips dan 
trik baru!

Bahkan lebih banyak ilmu gratis – periksa video terbaru Anda 
pelacakan Bluetooth dengan KNOT dan beberapa tag Bluetooth. Anda 
bahkan dapat menentukan pemberitahuan inventori jika seseorang 
ingin… meminjam barang Anda.

Ada lebih banyak lagi yang bisa digali, 
Jangan lupa berlangganan ke Kanal YouTube!

Di sini Anda dapat mengunduh semua visual 
yang digunakan pada buletin

Periksa mode switch yang tidak wajar - 

tampak baik dan bersih, seperti mode 

mobil pada Need For Speed: Videogame 

Underground 2!

Mengotak-atik 
JayzTwoCents

http://youtube.com/mikrotik/
http://youtube.com/mikrotik/
https://youtu.be/YTuZ-VHmqRo
https://youtu.be/iLSnnIqBo_8
https://box.mikrotik.com/d/d6ab9ca66b42442fa6a5/
https://www.youtube.com/watch?v=hhJvcRSLpiE

