
SETT 5G I ARBEID MED INSEEGOS 5G MIFI 
M2000 MOBILE TRÅDLØSSONE

TEKNOLOGI: 5G mmW og sub-6, 4G LTE Cat 22

Hvorfor Inseego? 
Vi har hovedkvarter i California, og designer og utvikler alle produktene i USA, i samsvar med de strengeste 
sikkerhetsstandardene. Produktene og løsningene våre er klarerte av amerikanske og internasjonale myndigheter som 
trygge og sikre.

5G-wifi på farten 
Last ned med hastighet på opp til 2,7 Gbps1 med 
bemerkelsesverdig raskt 4G LTE tilbakefall for utvidet dekning.

wifi 6 
Opptil 40 % raskere wifi-hastighet, opptil fire gangers 
økning i datagjennomstrømning per bruker og mulighet 
for å koble til opptil 30 enheter.

Sikkerhet på bedriftsnivå 
Beskytt dataene dine med avansert kryptering, forebygging 
av hacking, passordbeskyttelse, gjeste-wifi-nettverk med mer. 

Avansert enhetshåndtering 
Avanserte verktøy for styring av mobile enheter 
som konfigurasjon av eksterne enhetsinnstillinger, 
GPS-lokalisering, varsler knyttet til geografisk 
begrensningsområde og enhetslogger.

Batteri som varer hele dagen 
Avtakbart 3500 mAh-batteri holder deg tilkoblet hele dagen2 
og lades raskt takket være Qualcomm® Quick Charge™.



5G MIFI M2000 Mobil trådløs sone Produktspesifikasjoner

Nettverkstilkobling3
• 5G sub-6/mm bølge eller kun sub-6
• 4G LTE Cat 22 
• 4x4 MIMO sub-6, 2x2 MIMO mmW 
• 256 QAM sub-6, 64 QAM mmW 
• HSPA +/UMTS

 
wifi

• wifi 6: 802,11 b/g/n/ax (2,4 GHz/5,0 GHz)  
• 2x2 MIMO
• Støtter opptil 30 wifi-aktiverte enheter
• Ekte samtidig dobbeltbånds wifi
• Primær- og gjeste-wifi-nettverk

Brikkesett
• Qualcomm® Snapdragon™ SDX55 

Skjerm
• 2,4" (60,96 mm) berøringsskjerm i farger
• Strømindikator-LED 

Batteri
• 3500 mAh Li-Ion-batteri (inkludert)

Porter
• USB-C-port – Lader, binder 
• Universell lading av eksterne enheter

Lading
• 14,4 W Qualcomm Quick Charge™ 2.0-lader
• USB Type-A til USB Type-C-kabel

 Mål og vekt
• 5,9" x 2,2" x 0,70" (150 mm x 70 mm x 17,9 mm)
• 210 g

 
Driftstemperatur

• Fra 14° til 131 °F (-10 °C til 55 °C)

SIM
• 4FF Nano SIM

 

Støttede språk
• Nord-Amerika: Engelsk, spansk, fransk
•  Europa, Midtøsten og Afrika: Engelsk, dansk, estisk, 

finsk, fransk, tysk, litauisk, norsk, spansk, svensk
• Asia og Stillehavsregionen: Engelsk, japansk

Systemer som støttes
• Windows® 10
• Mac OS® X 10.13 eller høyere
• Linux® Ubuntu 16.04 eller høyere 
• Chromebook™ og Microsoft® Surface 

Sikkerhet
• AES 128-kryptering
• Tredjeparts inntrengingstest
• wifi-sikkerhet (WPA/WPA2/WPA3)
• wifi-beskyttet konfigurering (WPS)
• wifi-personvernseparasjon
• VPN-passering
• Åpen VPN
• MAC-adressefiltrering
• NAT-brannmur
• Portvideresending
• Portfiltrering
• Sikkerhetsforsterket internettgrensesnitt
• Passordavtrykk
• Anti-CSRF
• Tidsavbrudd for økt
• Av/på-knapp for wifi
• Utestengelse ved feil passord
• Administratorpassord ved utestengelse 

Standarder/godkjenninger/sertifiseringer
• FCC/ISED/CE/UKCA/RCM/RSM/CITC/CITRA/ 

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

 

For mer informasjon: sales@inseego.com 
Besøk vår hjemmeside: inseego.com 
 
Spesifikasjoner kan bli endret. Kontakt din Inseego-kontakt for mer informasjon. © 2020 Inseego Corp. Alle rettigheter forbeholdt. Inseego-navnet 
og -logoen er varemerker for Inseego Corp. Andre firma-, produkt- eller tjenestenavn som er nevnt her, er varemerker for sine respektive eiere. 
1 Teoretiske verdier, hastigheter oppnådd av tilkoblede enheter varierer basert på nettverksdekning, wifi-tilkobling og enhetskapasitet.  
2 Teoretiske verdier, batterilevetid og ladetid kan variere avhengig av antall tilkoblede enheter og aktivitet.
3 Abonnement med data kreves. Dekning er avhengig av nettverkets kapasitet.
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