
  

 

TP-LINK kondigt beschikbaarheid Archer 

C3200 Tri-Band Gigabit Router aan 

Tri-Band technologie zorgt voor krachtige en snelle wifi-oplossing voor smart 

homes  

Nieuwegein - TP-LINK, wereldwijd leverancier van consumenten- en businessnetwerkproducten, 

kondigt de beschikbaarheid van de Archer C3200 draadloze 

Tri-Band Gigabit Router aan in Nederland. De Archer 

C3200 Tri-Band Gigabit Router biedt een gecombineerde 

3200 Mbps wifi-snelheid via twee 5 GHz-banden (elk 1300 

Mbps) en één 2.4 GHz-band (600 Mbps). Hierdoor kunnen 

tegelijkertijd drie wifi-kanalen gebruikt worden zodat 

meerdere draadloze, connected apparaten met het netwerk 

verbonden kunnen worden zonder afbreuk te doen aan de 

snelheid en prestaties.  

 

Roel Brandenbarg, Business Unit Manager Consumer bij TP-LINK Nederland, zegt hierover: "Een 

gemiddeld huishouden heeft tegenwoordig een scala van producten in huis die allemaal een 

gedeelte van het wifi-signaal willen claimen. Gameconsoles, laptops, tablets, mobiele telefoons en 

nieuwe toepassingen voor een ‘smart home’, zoals slimme thermostaten en (wifi-)lampen. Deze 

producten willen tegelijkertijd gebruik maken van de beschikbare bandbreedte, wat ten koste gaat 

van de snelheid en kwaliteit van de wifi-verbinding. De Archer C3200 maakt gebruik van Tri-Band 

technologie en beschikt over handige features zoals ‘Smart Connect’. Hierdoor kunnen meerdere 

apparaten tegelijkertijd aangesloten worden, zonder dat dit afbreuk doet aan wifi-prestaties. Met de 

Archer C3200 hebben consumenten een snelle, betrouwbare verbinding die voldoet aan de 

verwachtingen in de huidige digitale wereld." 

 

Sluit meer apparaten aan 

De Archer C3200 is geschikt voor smart homes met veel connected apparaten. De Tri-Band 

technologie biedt een tweede 5 GHz-netwerk, waardoor meerdere apparaten op de Archer C3200 

aangesloten kunnen worden. Zo kan iedereen in huis tegelijkertijd downloaden, streamen en gamen 

zonder dat het afbreuk doet aan de algehele prestaties van het thuisnetwerk. Met ‘Smart Connect’ 

worden apparaten die bijvoorbeeld bij het surfen of e-mailen worden gebruikt, toegewezen aan de 

traditionele 2,4 GHz-band. Apparaten die om meer bandbreedte vragen, zoals online 4K HD-

http://mail.smart.pr/wf/click?upn=2j2ADFvRzAM2IIfe-2FICvO6rVcl7GEOuzIDRZ0-2FhTTnk-3D_0lznB190kbO5-2B8OUmt4yR45V6KzuTf0daBgBtaY5plFOqBdTcyC7gF5BBD07CWXX03O6KQ9Yl2kLLyemvVGbIh3KE1Yl2fqOLda3dXIsFm2sho3pBD4W9ntzB2L5dVIPglPknF8e-2BK00-2FUSo2shtmMhogKPHROC1ixiRdyUTLUy3m04zVcAVgIYwL3KY3CvVxe7O-2BdG2w1ZMZGc09cw-2B6A-3D-3D
http://mail.smart.pr/wf/click?upn=2j2ADFvRzAM2IIfe-2FICvO22Hzrt5EJw-2F3WTEYYOf5uSsHVl0qcEaJuZUNkAogRiq48udQWQ419ReC8FokL-2FTr3F3WlAfEW4WT3H19pzLRFI-3D_0lznB190kbO5-2B8OUmt4yR45V6KzuTf0daBgBtaY5plFOqBdTcyC7gF5BBD07CWXX-2Fl6-2Fx4HAQmQ-2BaLvIpjvfFlE0amJwemzTkZ2u0F1-2BxBiQssEZ1nQOWHFKGQmF9TNPLxSd7b6loRFxk2KbsJ-2F8PzAapDcHcyK-2Fub0RmwtH7Xg1CVJjq65n7wF5rOABLW53we09wU9RwM6zW3IuUKVg-2Bg-3D-3D
http://mail.smart.pr/wf/click?upn=2j2ADFvRzAM2IIfe-2FICvO22Hzrt5EJw-2F3WTEYYOf5uSsHVl0qcEaJuZUNkAogRiq48udQWQ419ReC8FokL-2FTr3F3WlAfEW4WT3H19pzLRFI-3D_0lznB190kbO5-2B8OUmt4yR45V6KzuTf0daBgBtaY5plFOqBdTcyC7gF5BBD07CWXX-2Fl6-2Fx4HAQmQ-2BaLvIpjvfFlE0amJwemzTkZ2u0F1-2BxBiQssEZ1nQOWHFKGQmF9TNPLxSd7b6loRFxk2KbsJ-2F8PzAapDcHcyK-2Fub0RmwtH7Xg1CVJjq65n7wF5rOABLW53we09wU9RwM6zW3IuUKVg-2Bg-3D-3D
http://mail.smart.pr/wf/click?upn=2j2ADFvRzAM2IIfe-2FICvO9o-2B8hS3UCFsCk7aV1UJEuHmdNbHWiPvUusMofBSgWh4Wx4-2BW7vgVpuT56D1WLIFyA-3D-3D_0lznB190kbO5-2B8OUmt4yR45V6KzuTf0daBgBtaY5plFOqBdTcyC7gF5BBD07CWXXn7UeQL9dCQlBqqdc1UJPK-2BPlw980h1-2ByMvJVlt8DdqZJbTSA-2BtdIJAODq4Li6d2jDhlQnbauMNOuT3kB9BMGkui-2FK8kzocqsChg1DjDiTtvih3PvSHKgPZsU0lmUV19YdYVJLEvvpndcRLZj9muDSg-3D-3D
http://mail.smart.pr/wf/click?upn=2j2ADFvRzAM2IIfe-2FICvO9o-2B8hS3UCFsCk7aV1UJEuHmdNbHWiPvUusMofBSgWh4Wx4-2BW7vgVpuT56D1WLIFyA-3D-3D_0lznB190kbO5-2B8OUmt4yR45V6KzuTf0daBgBtaY5plFOqBdTcyC7gF5BBD07CWXXn7UeQL9dCQlBqqdc1UJPK-2BPlw980h1-2ByMvJVlt8DdqZJbTSA-2BtdIJAODq4Li6d2jDhlQnbauMNOuT3kB9BMGkui-2FK8kzocqsChg1DjDiTtvih3PvSHKgPZsU0lmUV19YdYVJLEvvpndcRLZj9muDSg-3D-3D
http://mail.smart.pr/wf/click?upn=2j2ADFvRzAM2IIfe-2FICvO9o-2B8hS3UCFsCk7aV1UJEuGtbuM556pqX7Gq7dVo4S3GFsenTx2cDCHpf88nb7OlYWUiPnRf-2FN4I3Z75rX7Rkgo-3D_0lznB190kbO5-2B8OUmt4yR45V6KzuTf0daBgBtaY5plFOqBdTcyC7gF5BBD07CWXXG8Tc4APbgCsJ8WKZ7kEKpIeaaIlLAsvM-2F-2BVnOtXtLWiDkS-2BcJ3y0QUI-2FQxvVkCRBsoTjmCZ4L1g8NgOFENBYKTA4KcNLwgxh2wR4eyBNrzbAIKcu6NRKhVG5phdSXG1R511G4z2KyqOp2cPReIor8w-3D-3D


streaming of multiplayer online gaming worden toegewezen aan één van de 5 GHz-banden. Dankzij 

‘Smart Connect’ werken apparaten nog sneller doordat ze worden verbonden met het meest 

geschikte netwerk om zo de netwerkvraag te verdelen.  

 

Razendsnelle wifi 

De Archer C3200 draadloze Tri-Band Gigabit Router beschikt met 3200 Mbps over een van de 

snelste gecombineerde wifi-snelheden. Met twee 5 GHz-banden (elk 1300 Mbps) en één 2.4 GHz-

band (600 Mbps) worden knelpunten vermeden die ontstaan wanneer meerdere apparaten grote 

hoeveelheden bandbreedte tegelijkertijd vereisen. 

 

Om hoge prestaties te garanderen, gebruikt de Archer C3200 een krachtige 1GHz dual-core en drie 

co-processoren die de taken over de drie wifi-banden beheren. Wanneer meerdere gebruikers 

tegelijkertijd browsen, streamen en gamen kan de router de vraag gemakkelijk aan. Daarnaast 

bestaat deze router uit vier gigabit Ethernet-poorten voor supersnelle verbindingen met andere 

bekabelde apparaten. Met één USB 3.0- en één USB 2.0-poort kunnen bestanden, foto’s, muziek 

en video’s gemakkelijk over het netwerk worden gedeeld.  

 

Groter bereik 

De zes high-performance antennes van de Archer C3200 versterken de wifi-dekking in huis. De 

router beschikt daarnaast over beamforming-technologie die ervoor zorgt dat draadloze apparaten 

sneller worden gelokaliseerd. Dit resulteert in een verbeterd bereik van de router waardoor de 

gebruiker kan rekenen op een sterke, betrouwbare verbinding van al zijn of haar draadloze 

apparaten.   

 



Prijs en beschikbaarheid 

De Archer C3200 draadloze Tri-Band Gigabit 

Router is vanaf nu in Nederland beschikbaar 

bij Bol.com en Coolblue en later ook bij 

andere partners van TP-LINK. De router heeft 

een adviesprijs van 229,- euro. Kijk hier voor 

meer informatie over de Archer C3200 en 

bekijk hier de productspecificaties.  

 

 

Voor meer informatie 

TP-LINK Netherlands B.V. 

Eleonore Schut 

E-mail: eleonore.schut(at)tp-link.com 

Telefoon: 030 603 6568 

 

*Volgens de laatst gepubliceerde IDC Worldwide Quarterly WLAN Tracker Report, Q2 2015 Final 

Release 
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