مودم رومیزی شاتل موبایل مدل زایکسل LTE-4506

مودم رومیزی شاتل موبایل مدل زایکسل  4506یکی از جدید ترین  ،زیبا ترین و پیشرفته ترین مودم های جهان است که در ایران انحصارا توسط شاتل موبایل و به همراه سیم کارت
های این برند در اختیار مشترکین قرار گرفته است .این مودم با آنتن دهی فوق العاده خود ،قابلیت پشتیبانی از اتصال وایرلس  32نفر به صورت همزمان را داراست .طراحی بی نظیر
این مودم که برنده جایزه بین المللی طراحی نیز شده و مورد تحسین مجله معروف  ELLEنیز قرار گرفته است ،فضای زیبای خانه و محل کار شما را چشم نواز تر و فن آورانه تر خواهد
کرد .توا نمندی فوق العاده این مودم در ارسال قدرتمند امواج دریافتی اینترنت به نقاط مختلف ساختمان محل سکونت و کار شما ،دسترسی آسان و پرسرعتی به اینترنت را در اختیار
شما قرار می دهد .این مودم تکنولوژی های  2G,3G,4G,TDD-LTEرا پشتیبانی می کند.
جوایز بین المللی که این مودم به خود اختصاص داده است:

قابلیت ها:

 سرعت انتقال اطالعات توسط این مودم 300 ،مگابیت بر ثانیه است .این مودم برای راه اندازی به یک سیم کارت شاتل بعالوه یک بسته اینترنت فعال
نیاز دارد که همراه محصول ارائه می شود .این مودم انرژی خود را از طریق آداپتور برق شهری که در جعبه محصول موجود است ،تامین می کند.
مشخصات فنی:

باندهای قابل پشتیبانی







نوع اتصال

بیسیم

رابط ها

اتصال بیسیم ( , )Wi-Fiپورت  ، LAN RJ-45شیار سیم کارت

کلیدها

Reset button, Wi-Fi on/off button, Power on/off button

سرعت انتقال دادهها

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

منبع تغذیه

آداپتور برق شهری

صفحه نمایش

LED

باتری
قابلیت پشتیبانی از SMS




استانداردهای بیسیم

802.11 ac/n/a/ g/b

محدوده فرکانس

 2.4و  5گیگاهرتز

ابعاد

LTE TDD 2600 MHz
LTE FDD 2600/2100/1800/900/800/700 MHz
HSPA+/UMTS 2100/900 MHz
EDGE/GPRS/GSM 1800/900 MHz
66.8mm *66.8 mm*110.5 mm

