
تمتع بإمكانات شبكة الجيل الخامس )5G( مع نقطة 
االتصال المحمولة/الجّوالة 5G MIFI M2000 من 

.INSEEGO شركة

Cat 22  )4G( من الجيل الرابع )LTE( شبكة التطور طويلة المدى  ،sub-6و mmW  )5G( التقنية: شبكة الجيل الخامس

 لماذا تختار شركة Inseego؟
نحن شركة يقع مقرها الرئيسي لشركتنا في كاليفورنيا، ونختص بتصميم جميع منتجاتنا وتطويرها في الواليات المتحدة األمريكية مع االلتزام بأعلى معايير األمان. 

تحظى منتجاتنا وحلولنا بالثقة من قبل الهيئات الحكومية األمريكية والدولية باعتبارها آمنة ومضمونة.

 شبكة Wi-Fi من الجيل الخامس )5G( أثناء التنقل
سرعات تنزيل تصل إلى 2.7 جيجابت في الثانية1 مع إمكانية االنتقال بسرعة 

مبهرة إلى شبكة LTE من الجيل الرابع )4G( لضمان توفير تغطية ممتدة 
النطاق.

6 Wi-Fi شبكة 
سرعات Wi-Fi تزيد بنسبة 40%، وزيادة بمعدل نقل البيانات يصل إلى 4 

مرات لكل مستخدم، والقدرة على توصيل أجهزة حتى 30 جهاًزا.

 األمان على مستوى المؤسسة
احم بياناتك من خالل التشفير المتطور، ومنع المخترقين، وحماية كلمة 

المرور، وشبكة Wi-Fi الضيف، والمزيد. 

 إدارة متطورة لألجهزة
أدوات إدارة األجهزة المحمولة المتطورة مثل تكوين إعدادات الجهاز عن بعد 

ونظام تحديد المواقع وتنبيهات نظام الدائرة الجغرافية )Geofence( وسجالت 
الجهاز.

 بطارية تدوم طوال اليوم
بطارية قابلة لإلزالة بسعة 3500 مللي أمبير ال تنفد طوال اليوم2 ويتم شحنها 

 .Quick Charge™ Qualcomm® بسرعة بفضل تقنية



5G MIFI M2000 نقطة اتصال الهاتف المحمول مواصفات المنتج

االتصال بالشبكة3
شبكة mmWave / 5G sub6 أو sub-6 فقط.  •

 22 Cat  )4G( من الجيل الرابع )LTE( شبكة التطور طويلة المدى  •
 2x2 MIMO mmW, 4x4 MIMO sub-6   •

64 QAM mmW, 256 QAM sub-6  • 
HSPA+/UMTS  •

Wi-Fi شبكة
•  شبكة b/g/n/ax 802.11 :6 Wi-Fi  )2.4 جيجاهرتز/5.0 

جيجاهرتز( 
2x2 MIMO  •

Wi-Fi تدعم حتى 30 جهاًزا ممكنًا بتقنية  •
شبكة Wi-Fi  مزدوجة النطاق المتزامنة في الوقت الفعلي  •

شبكات Wi-Fi األساسية وللضيف  •

مجموعة الرقاقات
Qualcomm® Snapdragon™ SDX55  • 

شاشة العرض
شاشة ملونة تعمل باللمس مقاس 2.4 بوصة )60.96 مم(  •

LED مؤشر الطاقة  • 

البطارية
بطارية ليثيوم أيون 3500 مللي أمبير )مضمنة(  •

المنافذ
منفذ USB-C - للشحن والربط   •

الشحن الشامل لألجهزة الخارجية  •

الشحن
شاحن Qualcomm Quick Charge™ 2.0 بقدرة 14.4 واط  •

C إلى A من النوع USB كابل  •

 األبعاد والوزن
5.9 بوصة × 2.2 بوصة × 0.70 بوصة   • 

)150 مم × 70 مم × 17.9 مم(   
7.40 أونصة )210 جم(  •

 
درجة حرارة التشغيل

14 إلى 131 درجة فهرنهايت )-10 إلى 55 درجة مئوية(  •

SIM
4FF Nano SIM  •

اللغات المدعومة
أمريكا الشمالية: اإلنجليزية، واإلسبانية، والفرنسية  •

•  أوروبا والشرق األوسط وإفريقيا: اإلنجليزية، والدنماركية، 
واإلستونية، والفنلندية، والفرنسية، واأللمانية، والليتوانية، والنرويجية، 

واإلسبانية، والسويدية
آسيا والمحيط الهادئ: اإلنجليزية، واليابانية  •

األنظمة المدعومة
Windows® 10 نظام التشغيل  •

نظام التشغيل  Mac OS® X 10.13 أو أعلى  •
نظام التشغيل Linux® Ubuntu 16.04 أو أعلى  • 

 Microsoft® Surfaceو Chromebook™ نظام  •

األمان
128 AES تشفير  •

اختبار االختراق من طرف ثالث  •
)WPA3/WPA/WPA2(  Wi-Fi  أمان  •

)WPS( المحمي Wi-Fi إعداد  •
Wi-Fi فصل خصوصية  •

نقل شبكة خاصة افتراضية  •
)OpenVPN( شبكة خاصة افتراضية مفتوحة  •

MAC تصفية عنوان  •
NAT جدار حماية  •
إعادة توجيه المنفذ  •

تصفية المنفذ  •
واجهة الويب المحصنة أمنيًا  •
تجزئة كلمة المرور وخلطها  •

)CSRF( مكافحة تزوير الطلب عبر المواقع  •
انتهاء مهلة العملية  •

Wi-Fi التحكم في تشغيل/إيقاف  •
تأمين كلمة المرور غير صحيح  •

كلمة مرور المسؤول للتأمين  • 

المعايير/الموافقات/الشهادات
/FCC/ISED/CE/UKCA/RCM/RSM/CITC/CITRA  • 

TRA UAE/TRA Bahrain/ICT/MIC   
GCF/PTCRB  •

 

sales@inseego.com :لمزيد من المعلومات 
inseego.com :قم بزيارتنا على موقعنا 

المواصفات عرضة للتغيير. يرجى التواصل مع جهة االتصال المختصة بالتعامل معكم في شركة Inseego لمعرفة المزيد من التفاصيل .Inseego Corp 2020©. كل الحقوق محفوظة. اسم وشعار 
 Inseego هما عالمتان تجاريتان لشركة Inseego. أسماء الشركات أو المنتجات أو الخدمات األخرى المذكورة هنا هي عالمات تجارية لمالكيها المعنيين.

 1 تختلف القيم النظرية والسرعات التي حققتها األجهزة المتصلة باختالف تغطية الشبكة واتصال Wi-Fi وقدرة الجهاز. 

2 قد تختلف القيم النظرية وعمر البطارية ووقت الشحن حسب عدد األجهزة المتصلة والنشاط.

3  خطة البيانات مطلوبة. تخضع التغطية لمدى توافر الشبكة.
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