
CONCLUSIE
Na het testen van drie wifi-systemen kunnen 

we concluderen dat ieder systeem in een ster-

configuratie het beste presteert. Net als bij een 

wifi-repeater is er een flinke snelheidsdaling bij 

het nogmaals doorzetten van een signaal. Echt 

meshen waarbij er meerdere verbindingen zijn 

tussen nodes voor de beste prestaties is in onze 

Nederlandse huizen dan ook niet mogelijk. 

Wel krijg je bij iedere set meer wifi voor je geld 

op verschillende verdiepingen van een huis 

dan bij bijvoorbeeld een dure AC5300-router.

Kijken we naar de pure prestaties, dan heeft 

Orbi de beste papieren. Orbi kan een signaal 

met 350 Mbit/s over een verdieping heen 

sturen zonder dat de plaatsing van de nodes 

kritisch is. Linksys doet het met zo’n 230 tot 

300 Mbit/s ook goed, maar is wél erg kritisch 

qua plaatsing. AmpliFi HD sluit de rij met zo'n 

160 Mbit/s over een verdieping heen.

Wil je een prima wifi-netwerk op de begane 

grond en eerste verdieping, dan is Orbi de beste 

keuze. Velop presteert minder goed. Wil je 

snelle wifi op drie verdiepingen met de router 

op de begane grond, dan is de keuze lastiger. 

Orbi is hier (nog) niet echt voor ontworpen, 

maar doet het met een extra satelliet toch aar-

dig. De Velop presteert met drie nodes in zo'n 

situatie het beste. Dat Velop zijn 5GHz-netwerk 

hoofdzakelijk op dfs-kanalen uitzendt en enkel 

werkt in een routermodus kan wel nadelig zijn. 

AmpliFi HD is het minst snel, maar wel het 

goedkoopst en ook bruikbaar als accesspoint-

systeem. Van alle sets is de dekking op alle ver-

diepingen goed, ook al verschillen de snelheden.

Wil je drie nodes gebruiken en kun je de rou-

ter op de middelste verdieping plaatsen, dan 

presteren alle systemen goed. De keuze is dus 

lastig, maar we zijn het meest onder de indruk 

van Orbi. Heb je drie nodes nodig, dan kun je 

voor Velop of AmpliFi HD kiezen. Het zou goed 

kunnen dat de systemen in jouw huis beter 

werken en je aan twee nodes al genoeg hebt. 

SPECIFICATIES 

NETGEAR ORBI LINKSYS VELOP (3 NODES) UBIQUITI AMPLIFI HD

Oordeel

Gemiddelde prijs € 439,- € 599,- € 399,-

Aantal nodes 2 3 3

Prijs extra node € 260,- € 249,- € 169,-

Chipset Qualcomm Atheros IPQ4019 Qualcomm Atheros IPQ4019 Qualcomm Atheros QCA956X

Ac-klasse AC3000 AC2200 AC1750

2,4GHz-radio 2 datastromen (400 Mbit/s) 2 datastromen (400 Mbit/s) 3 datastromen (450 Mbit/s)

5GHz-radio 2 datastromen (867 Mbit/s) 2 datastromen (867 Mbit/s) 3 datastromen (1300 Mbit/s)

Tweede 5GHz-radio (backhaul) 4 datastromen (1733 Mbit/s) 2 datastromen (867 Mbit/s) ✗

Gastnetwerk ✓ ✓ ✓

Vpn-server ✓ ✗ ✗

Bluetooth ✗ ✓ ✓

ZigBee ✗ ✓ * ✗

Wan-aansluiting 1x gigabit 1x gigabit 1x gigabit

Ethernetaansluitingen router (wan/lan) 3x gigabit 1x gigabit 4x gigabit

Ethernetaansluitingen draadloze nodes (lan) 4x gigabit 2x gigabit ✗

Usb-aansluiting ✓ * ✗ ✓ *

Accesspoint-modus (bridge) ✓ ✗ ✓

Dhcp-reservering ✓ ✓ ✓

App iOS/Android ✓ ✓ ✓

Webinterface ✓ ✗ ✗

Afmeting (h x b x d) 22,58 x 16,94 x 5,99 cm 18,5 x 7,9 x 7,9 cm 9,95 x 9,78 x 9,96 (router) en 24,38 x 5,4 x 5,76 
(mesh-point)

Gemiddeld energieverbruik 15 watt per node 10 watt per node 9 watt per node

TESTRESULTATEN DRAADLOOS

SCENARIO 1 (MESH)

Zolder 68 Mbit/s / 110 Mbit/s (optionele satelliet) 130 Mbit/s 91 Mbit/s

Eerste verdieping 374 Mbit/s 255 Mbit/s 165 Mbit/s

Begane grond (router) 433 Mbit/s 310 Mbit/s 473 Mbit/s

SCENARIO 2 (STER)

Zolder 68 Mbit/s / 384 Mbit/s (optionele satelliet) 314 Mbit/s 186 Mbit/s

Eerste verdieping (router) 459 Mbit/s 485 Mbit/s 456 Mbit/s

Begane grond 358 Mbit/s 234 Mbit/s 150 Mbit/s

* Niet actief
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