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

Om Inseego 
Som en amerikansk-baseret virksomhed designer og udvikler vi alle vores produkter i USA og holder dem til de højeste 
sikkerhedsstandarder. Vores produkter og løsninger er betroet af luftfartsselskaber, offentlige myndigheder og Fortune 
500-virksomhedskunder på øverste niveau.

5G gigabit hastigheder 
5G FX2000 indendørsrouteren giver gigabit-klasse  
downloadhastigheder1 og understøtter 
bemærkelsesværdigt hurtig 4G-backup ved LTE Cat 
22-hastigheder for udvidet dækning.

Overlegen forbindelse 
Designet med flere tilslutningsmuligheder for at leve 
op til dine behov. FX2000 giver dual-band Wi-Fi 6 og 
understøtter op til 30 tilsluttede enheder, USB og én 
Ethernet LAN-port, der understøtter op til 1 Gbps.

Arbejde hjemmefra eller fjernundervisning 
Hold forbindelsen til kontoret og klasseværelset ved 
hjælp af dine Wi-Fi-tilkoblede bærbare computere og 
tablets – alt sammen på en hurtig og brugervenlig 
mobilforbindelse.

Sikkert, privat netværk
Din sikkerhed er vores prioritet. FX2000 beskytter dine 
data med avanceret kryptering, hackerforebyggelse, 
adgangskodebeskyttelse, OpenVPN, forældrekontrol, 
gæste-Wi-Fi-netværk og mere.

HØJTYDENDE FORBINDELSE INSEEGO WAVEMAKER™ 
5G INDENDØRS ROUTER FX2000 



5G FX2000-PRODUKTSPECIFIKATIONER
Netværksforbindelse2
• 5G sub-6 GHz
• 4G LTE Cat 22
• 4x4 MIMO sub-6 GHz
• 256 QAM sub-6 GHz
• HSPA+/UMTS
• CBRS

 
Wi-Fi
• 802.11 a/b/g/n/ac/ax
• Wi-Fi 6 med 2x2 MU-MIMO
• Ægte simultan dual-band Wi-Fi
• Understøttelse af flere SSID/gæste-Wi-Fi
• Tilslutter op til 30 Wi-Fi-aktiverede enheder

Chipsæt
• Qualcomm® Snapdragon™ SDX55

Porte
• 1x LAN 1 Gbps
• 1x USB 3.1 Type C
• 2x ekstern antenne (2x2 TS-9)

Placering
• Standalone og assisteret GPS

Simkort
• 4FF Nano SIM 

Dimensioner og vægt
• 160 mm x 71,6 mm x 60 mm 
• 350 g

Driftstemperatur
• 0 °C til 45 °C

Sikkerhed
• Sikker boot
• Adminssikkerhed

• AES 256-kryptering
• Sikkerhedsforstærket webgrænseflade
• Hashkryptering af adgangskode
• Sessionstimeout
• Wi-Fi til/fra-kontrol
• Lockout ved ukorrekt adgangskode

• Krypteret konfigurationerbackup/gendannelse
• Avanceret firewall
• Wi-Fi-sikkerhed

• Wi-Fi-sikkerhed (WPA/WPA2/WPA3)
• Beskyttet Wi-Fi-opsætning (WPS 2.0)
• Wi-Fi-privatlivsadskillelse
• Konfigurerbar DNS
• Mac-adressefilter
• NAT-firewall
• Videresendelse af port
• Portfiltrering

• Anti CSRF (OWASP)
• OpenVPN

For mere information: sales@inseego.com 
Besøg os på vores hjemmeside: inseego.com 
 
Specifikationerne kan ændres. Se venligst din Inseego-kontakt for flere detaljer. ©2022 Inseego Corp. Alle rettigheder forbeholdes. MiFi er et regis-
treret varemærke tilhørende Inseego Corp. Designet i det solrige San Diego, Californien. Fremstillet i Taiwan. Qualcomm Snapdragon er et produkt 
fra Qualcomm Technologies, Inc. og/eller dets datterselskaber. Qualcomm og Snapdragon er varemærker tilhørende Qualcomm Incorporated, 
registreret i USA og andre lande. Andre firma-, produkt- eller servicenavne nævnt heri er varemærker tilhørende deres respektive ejere. 

1 Teoretiske værdier, hastigheder opnået af tilsluttede enheder varierer baseret på netværksdækning, Wi-Fi-forbindelse og enhedskapacitet.  
2 Dataplan påkrævet. Dækning afhængig af netværkstilgængelighed.
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