مودم رومیزی شاتل موبایل مدل ShM-D01

مودم رومیزی شاتل موبایل  D01مودمی بسیار قدرتمند با آنتن دهی فوق العاده برای محیطهای مسکونی و اداری است .این مودم قابلیت پشتیبانی از اتصال  32نفر به صورت همزمان
را داراست .سرعت انتقال اطالعات توسط این مودم  150مگابیت بر ثانیه است .این مودم پس از تست تعداد زیادی از مودمها توسط متخصصین شبکه ما به عنوان بهترین گزینه برای
استفاده در شبکه شاتل موبایل برگزیده شده است.
این مودم عالوه بر طراحی بدنه بسیار زیبا مجهز به جدیدترین فناوریها برای دریافت و ارسال سیگنالهای شبکه های  2G,3G,4G-LTEو  TDD-LTEاست و همین موضوع باعث
میشود تا بتواند امواج قدرتمندی را برای استفاده  32نفر در محیط ارسال کند .نور  LEDاین مودم بر خالف دیگر مودم ها شبها مزاحم استراحت شما نخواهد بود و میتوانید با فشردن
یک کلید بدون اینکه مودم را خاموش کنید ،تمامی چراغهای کوچک آن را خاموش کنید .این مودم همچنین مجهز به باتری داخلی است که این امکان را به آن میدهد که براحتی
آن را در محلهایی که دوست داریدبدون قطع شدن اینترنت ،جابجا کنید.

قابلیت ها:
• مودم شاتل موبایل مدل D01انرژی خود را از طریق آداپتور برق شهری که در جعبهی محصول موجود است ،تامین میکند .باتری 2200میلی آمپری این مودم قابلیت  4ساعت کار
را دارد.

مشخصات فنی:

باندهای قابل پشتیبانی






FDD: 1800/2600/800MHz
TD-LTE: 2600/2300MHz
WCDMA:2100/900 MHz
GSM/GPRS/EDGE: 1800/900MHz

ابعاد



189mm *175 mm*30 mm

نوع اتصال

بیسیم

رابط ها

اتصال بیسیم ( , )Wi-Fiپورت تلفنی  ، RJ-11شیار سیم کارت ،شیار کارت حافظه  Micro-SDو USB

نوع آنتن

داخلی با قابلیت افزودن آنتن خارجی

سرعت انتقال دادهها

تا  300مگابیت بر ثانیه در حالت دانلود /تا  50مگابیت بر ثانیه در حالت آپلود

حداکثر کاربر قابل پشتیبانی

 32کاربر

نوع باتری و ظرفیت باتری

لیتیوم یونی 2200 ،میلی آمپر ساعت

باتری



قابلیت پشتیبانی از کارت حافظه

تا ظرفیت  64گیگا بایت

استانداردهای بیسیم

IEEE802.11 b/g/n

محدوده فرکانس

 2.4گیگاهرتز

