
Altijd en 
Overal WiFi 
bereik in huis!

Wij hebben de oplossing!
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Bent u het eindeloze gedoe met uw WiFi signaal ook 
zo zat? Slecht WiFi bereik, helemaal geen bereik of 4 
verschillende netwerknamen van uw extenders in huis?

Wij presenteren u de Ubiquiti Networks - UniFi - AP AC LITE access points! Deze access 

points zorgen voor een naadloos roaming effect zodat u in uw gehele woning nog maar 1 

WiFi netwerk heeft. De access points kunnen per verdieping geplaatst worden om een zo 

volledig mogelijke dekking te geven.

Aanbieding
Nu bieden wij een UniFi installatie aan voor €325,-. 

U krijgt hiervoor: 1 netwerknaam, 1 wachtwoord, 

2 UniFi Access Points en 2 uur installatie en 

configuratie bij u op locatie.  

 

€ 325,-
inclusief BTW



Specificaties 
Ubiquiti Networks 
UniFi - AP AC LITE

Afmetingen:  160 x 31.45 mm 
Bedoeld voor:  Binnen 
Technology:  Wi-Fi 802.11ac  
Doorvoer: 2.4 GHz 300 Mbps 
Doorvoer: 5 GHz  867 Mbps 
PoE Modus:  24V Passive PoE 
UTP Port:   Gigabit aansluiting

Optionele componenten

Losse UniFi Access Point | €119,00
Uw netwerk uitbreiden met een extra UniFi access point. 

UniFi Cloudkey | € 110,00 
De Cloudkey wordt gebruikt om het WiFi netwerk te beheren, 
monitoren en zorgt voor een gastennetwerk.

Let Op! De access points werken het beste bekabeld, er dienen dus UTP Cat 5e kabels getrokken te 
worden en/of uw bestaande UTP Cat 5e bekabeling dient gebruikt te worden. Actieprijs is inclusief 21% 
BTW en inclusief 2 uur installatie en configuratie op locatie. De 2 uur arbeidskosten zijn bedoeld voor 
de installatie en configuratie van het Ubiquiti UniFi systeem. Kabels trekken en overig meerwerk is op 
nacalculatie.

info@pcmaasland.com   |   010 591 73 05   |   pcmaasland.com

UniFi AP Outdoor+ | € 185,00 
Uw netwerk uitbreiden naar buiten met dit waterdichte 
UniFi access point.


