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3000+ útoků
je cíleno na váš router/server každý měsíc

50~ aktualizací
dostanete denně s Turris Shieldem

2 sekundy
stačí Turrisu na rozpoznání útoku a poslání 
aktualizace

Chcete vědět víc? Kontaktujte sales@turris.cz

WAN AŽ 4×

Plug-and-play nastavení
Zapojuje se mezi modem a router bez nutnosti 
vaše zařízení měnit.

Snadná VPN 
Využívejte zabezpečené připojením do vaší lokální 
sítě odkudkoliv.

Vždy aktuální firewall
Turris zasílá aktualizace ihned a nevystavuje vás 
zbytečnému riziku.



Procesor Marvell Armada 3720 1,0 GHz dvoujádrový ARMv8 Cortex A-53

RAM – DDR3 512 MB

WAN port 10/100/1000 Mbps (RJ-45) 1×

LAN port 10/100/1000 Mbps (RJ-45) 4×

Slot pro microSD 1×

USB 3.0 (až 5 Gbps) 1×

AC vstup 100–240 V / 800 mA

Tlačítka a přepínače Reset tlačítko

Rozměry Š × H × V (mm) 166 × 114 × 45

Hmotnost (g)* 560

Provozní teplota 0 až 40 °C (40 až 104 °F)

Relativní vlhkost 10 až 90 %

Záruka 2 roky

Certifikace CE

Proč je Turris Shield bezpečnější 
než jiné firewally?

Turris získává data z tisíců sond po 
celém světě.

Když je identifikován nový útok, aktualizace 
firewallu je automaticky vytvořena a 
distribuována na všechna zařízení Turris.

Vaše domácí síť, obsahující zařízení často 
bez jakékoliv ochrany proti útokům zvenku, je 
tak chráněná i proti útočníkům známým jen 
po několik sekund.

Turris Shield vyvíjí CZ.NIC, správce domény nejvyšší úrovně 
.CZ a provozovatel národního bezpečnostního týmu. Věnuje 
se vývoji bezpečného a open source softwaru (např. DNS 
serveru, který je využíván těmi největšími DNS operátory, 
nebo routovacího démonu pohánějícího 2/3 peeringových 

uzlů na světě,...) a hardwaru (síťová zařízení Turris) s cílem 
dělat internet bezpečnějším místem. CZ.NIC je také členem 
mnoha prestižních nadnárodních organizací a získal 
mezinárodně uznávanou certifikaci systému managementu 
bezpečnosti informací (ISMS) podle normy ISO 27001.

Kdo Turris Shield vyrábí?

CZ.NIC je členemTurris vyvíjí

* včetně napájecího adaptéru a kabelu


