
SÄTT 5G I ARBETE MED INSEEGOS 5G 
MIFI M2000 MOBILA HOTSPOT

TEKNIK: 5G mmW och sub-6, 4G LTE Cat 22

Varför Inseego? 
Med huvudkontor i Kalifornien, designar och utvecklar vi alla våra produkter i USA och enligt de högsta 
säkerhetsstandarderna. Våra produkter och lösningar används av amerikanska och internationella myndigheter 
på grund av säkerheten och tryggheten de erbjuder.

5G Wi-Fi på språng 
Nedladdningshastigheter på upp till 2,7 Gbit/s1 med en 
anmärkningsvärt snabb 4G LTE-reservanslutning för utökad 
täckning.

Wi-Fi 6 
Upp till 40 % snabbare Wi-Fi-hastigheter, upp till fyra 
gånger större dataflöde per användare och möjlighet att 
ansluta upp till 30 enheter.

Företagsklassad säkerhet 
Skydda dina data med avancerad kryptering, 
förebyggande skydd mot hackare, lösenordsskydd,  
Wi-Fi-nätverk för gäster m.m. 

Avancerad enhetshantering 
Avancerade verktyg för hantering av mobila enheter såsom 
konfiguration av fjärranslutna enheter, GPS-position, 
aviseringar om geostaket och enhetsloggar.

Batteri som räcker hela dagen 
Det avtagbara batteriet på 3500 mAh håller dig igång hela 
dagen2 och laddas snabbt med Qualcomm® Quick Charge™.



5G MIFI M2000 mobil hotspot – produktspecifikationer

Nätverksanslutning3
• 5G sub-6/mmWave eller sub-6 endast
• 4G LTE Cat 22 
• 4x4 MIMO sub-6, 2x2 MIMO mmW 
• 256 QAM sub-6, 64 QAM mmW 
• HSPA+/UMTS

 
Wi-Fi

• Wi-Fi 6: 802.11 b/g/n/ax (2,4 GHz/5,0 GHz)  
• 2x2 MIMO
• Stöder upp till 30 enheter med Wi-Fi aktiverat
• Wi-Fi med två band samtidigt
• Primärt Wi-Fi-nätverk samt Wi-Fi-nätverk för gäster

Chipset
• Qualcomm® Snapdragon™ SDX55 

Display
• 2,4 tum (60,96 mm) färgpekskärm
• LED-strömindikator 

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

Portar
• USB-C-port – laddning, internetdelning 
• Universell laddning av externa enheter

Laddning
• 14,4 W Qualcomm Quick Charge™ 2.0-laddare
• USB Type-A- till C-kabel

 Mått och vikt
•  5,9 tum x 2,2 tum x 0,70 tum  

(150 mm x 70 mm x 17,9 mm)
• 210 g

 
Drifttemperatur

• -10 °C till 55 °C

SIM
• 4FF nano-SIM

 

Språk som stöds
• Nordamerika: Engelska, franska, spanska
•  EMEA: Danska, engelska, estniska, finska, franska, 

litauiska, norska, spanska, svenska, tyska
• Asien och Stillahavsområdet: Engelska, japanska

System som stöds
• Windows® 10
• Mac OS® X 10.13 eller högre
• Linux® Ubuntu 16.04 eller högre 
• Chromebook™ och Microsoft® Surface 

Säkerhet
• AES 128-kryptering
• Penetrationstest för tredje part
• Wi-Fi-säkerhet (WPA/WPA2/WPA3)
• Wi-Fi Protected Setup (WPS)
• Wi-Fi-sekretessavgränsare
• VPN-vidarekoppling
• OpenVPN
• MAC-adressfiltrering
• NAT-brandvägg
• Portvidarebefordran
• Portfiltrering
• Webbgränssnitt med förhöjd säkerhet
• Lösenordshash
• Anti-CSRF
• Tidsgräns för session
• På/av-styrning av Wi-Fi
• Spärr vid felaktigt lösenord
• Lösenordsspärr för admin-lösenord 

Standarder/godkännanden/certifieringar
• FCC/ISED/CE/UKCA/RCM/RSM/CITC/CITRA/ 

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

 

För mer information: sales@inseego.com 
Besök vår webbplats: inseego.com 
 
Specifikationerna kan komma att ändras. Rådgör med din Inseego-kontakt för mer information. ©2020 Inseego Corp. Alla rättigheter förbehållna. 
Inseego-namnet och -logotypen är varumärken som tillhör Inseego Corp. Andra namn på företag, produkter eller tjänster som nämns här är 
varumärken som tillhör respektive ägare. 
1 Teoretiska värden. Hastigheter som uppnås av anslutna enheter varierar beroende på nätverkstäckning, Wi-Fi-anslutning och enhetens 
kapacitet.  
2 Teoretiska värden. Batteritid och laddningstid kan variera beroende på antalet anslutna enheter och aktivitet.
3 Dataplan krävs. Täckningen beror på nätverkstillgängligheten.
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