مودم جیبی شاتل موبایل مدل زایکسل WAH7706

این مودم یکی از قدرتمند ترین و زیباترین مودم های است که تا کنون به بازار جهانی عرضه شده است .این مودم با قابلیت پشتیبانی از اتصال وایرلس  32کاربر به صورت همزمان ،در
ایران بصورت انحصاری توسط شاتل موبایل و به همراه سیم کارت های این برند در اختیار مشترکین قرار گرفته است .سرعت انتقال اطالعات توسط این مودم  300 ،مگابیت بر ثانیه
است.زیبایی ظاهری این مودم که برنده جایزه طراحی بین المللی نیز شده است به همراه کارایی بی نظیر آن انتخاب فوق العاده ای برای کاربرانی است که انتظار تجربه ای ساده و لذت
بخش از اتصال به اینترنت را دارند .شما می توانید بهترین تجربه استفاده از این مودم را بهمراه سیم کارتهای خاص خودش که توسط شاتل موبایل به بازار عرضه شده اند را داشته
باشید .این مودم مجهز به تکنولوژی است که می تواند هم در شبکه اینترنت پر سرعت ثابت بیسیم مورد استفاده قرار گیرد و هم در شبکه اینترنت پرسرعت همراه .این مودم تکنولوژی
های  2G,3G,4G,TDD-LTEرا پشتیبانی می کند.
جوایز بین المللی که این مودم به خود اختصاص داده است:
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قابلیت ها:
•
•
•

مودم شاتل موبایل مدل زایکسل  7706انرژی مورد نیز خود را از طریق آداپتور برق شهری که در جعبهی محصول موجود می باشد ،تامین میکند.همچنین باتری این محصول قابلیت
ذخیره انرژی تا  300ساعت در حالت استند بای و  10ساعت در حال کارکرد را داراست.
پشتیبانی از تکنولوژی های TDD-LTE , 3G,3.5G,4G,4.5G
پشتیبانی از اتصال  32نفر به صورت همزمان

مشخصات فنی:

باندهای قابل پشتیبانی







نوع اتصال

بیسیم

رابط ها

بیسیم ( , )Wi-Fiشیار سیم کارت  .شیار کارت حافظه MicroSD

نوع آنتن

داخلی

سرعت انتقال دادهها

تا  300مگابیت بر ثانیه در حالت دانلود

نوع باتری

لیتیوم یونی

صفحه نمایش



ظرفیت باتری

 2800میلیآمپر ساعت

قابلیت پشتیبانی از SMS



استانداردهای بیسیم

IEEE802.11 ac/n/a/ g/b

محدوده فرکانس

2.4و  5گیگاهرتز

تعداد کاربر قابل پشتیبانی

 32کاربر

ابعاد

)FDD(1800/2600/900/800/700
)TDD-LTE(2600 MHz
)HSPA+/UMTS (2100/900 MHz
)EDGE/GPRS/GSM (900/1800 MHz
 14.5*65.5*111میلی متر
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