
Cat 22  (4G) من الجیل الرابع (LTE) شبكة التطور طویلة المدى   ،sub-6 GHz   (5G) التقنية: شبكة الجیل الخامس

Inseego نبذة عن شركة 
بصفتنا شركة یقع مقرھا في الوالیات المتحدة، فإننا نصمم جمیع منتجاتنا ونطورھا في الوالیات المتحدة األمریكیة ونلتزم فیھا بأعلى المعاییر األمنیة. تحظى منتجاتنا 

.Fortune 500 وحلولنا بثقة أكبر شركات االتصاالت والھیائت الحكومیة وعمالء مؤسسة

)5G( سرعات جیجابت في شبكات الجیل الخامس 
یوفر جھاز التوجیھ الداخلي 5G FX2000e سرعات تنزیل من فئة جیجابت1 

 LTE 4 عند سرعات نظامG ویدعم النسخ االحتیاطي السریع بشكل ملحوظ لشبكات
الفئة 22 لتغطیة أوسع نطاًقا.

 اتصال فائق
ونظًرا ألن FX2000e مصمم بخیارات اتصال متعددة لتلبیة احتیاجاتك، فھو یوفر 

شبكة Wi-Fi 6 ثنائیة النطاق لما یصل إلى 30 جھاًزا متصًال، مع منفذ  مع منفذ 
USB وإیثرنت LAN واحد یدعم سرعة تصل إلى 1 جیجابت في الثانیة.

SIM وظیفة بطاقتي 
یوفر FX2000e دعًما لبطاقتي SIM ویسمح بالتبدیل التلقائي بین بطاقتي SIM بناًء 
على قوة اإلشارة واستخدام البیانات وتوفر الخدمة وجودتھا. یمكن استخدام برنامجھ 

الثابت المناسب لشركات اتصاالت متعددة في معظم شركات االتصاالت العالمیة 
 الكبرى. 

 أمان قوي
یعمل FX2000e على توفیر OpenVPN وجدار الحمایة  مع أمان الجھاز 

الشامل، وتحدید التھدیدات والمراقبة وإصدار التنبیھات للحمایة من أحدث ھجمات 
 البرامج الضارة وبرامج الفدیة وبرامج التجسس.

Inseego Connect ™ Advanced نظم 
یوفر النظام األساسي Inseego Connect Advanced لدینا إمكانات متعمقة 

في إدارة األجھزة، والعملیات التشخیصیة، والقدرة على إدارة أسطول من األجھزة 
 عن بُعد من لوحة معلومات واحدة.

 INSEEGO WAVEMAKER™ PRO 5G INDOOR ROUTER FX2000e جھاز التوجیھ الداخلي
الذي یتمیز باتصال عالي السرعة آمن وموثوق 



5G FX2000e منتج مواصفات 
االتصال بالشبكة2

 	  5G sub-6 GHz
 	4G LTE Cat 22
 	sub-6 GHz 4 النوعx4 MIMO التقنیة
 	sub-6 GHz النوع QAM 256 طریقة
 	HSPA+/UMTS
 	CBRS

Wi-Fi شبكة
 	a/b/g/n/ac/ax 802.11 معیار
 	2x2 MU-MIMO مع تقنیة Wi-Fi 6 شبكة
شبكة Wi-Fi مزدوجة النطاق المتزامنة في الوقت الفعلي	 
دعم SSID / ضیف Wi-Fi متعدد	 
 	Wi-Fi اتصال ما یصل إلى 30 جھاًزا ممكًنا بتقنیة

مجموعة الرقاقات
 	Qualcomm® Snapdragon™ SDX55

المنافذ
عدد 1 منفذ LAN بسرعة 1 جیجابت في الثانیة	 
 	C من النوع USB 3.1 عدد 1 منفذ
 	)2x2 TS-9( 2 ھوائي خارجي

الموقع
GPS - مستقل ومساعد	 

SIM بطاقة
 	Nano 4FF بحجم SIM شریحتان، )2( فتحتان لبطاقة
 دعم شركات اتصاالت متعددة مع التبدیل التلقائي	 

األبعاد والوزن
160 مم × 71.6 مم × 60 مم	 
350 جم	 

درجة حرارة التشغیل
من 0 درجة موئیة إلى 45 درجة موئیة 	 

sales@inseego.com :لمزيد من المعلومات 
inseego.com :قم بزيارتنا على موقعنا اإللكتروني 
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1  تختلف القیم والسرعات النظریة التي حققتھا األجھزة المتصلة باختالف تغطیة الشبكة واتصال Wi-Fi وقدرة الجھاز. 
2  یلزم توفر خطة بیانات. تخضع التغطیة لمدى توفر الشبكة.

3  اإلصدار المستقبلي.
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األمان
 	Inseego Secure™ 3

اإلقالع اآلمن	 
أمن المسؤول	 

 	AES 256 تشفیر
واجھة الویب المحصنة أمنًیا	 
تجزئة كلمة المرور وخلطھا	 
انتھاء مھلة الجلسة	 
 	Wi-Fi التحكم في تشغیل/إیقاف
تأمین االستجابة لكلمة مرور غیر صحیحة	 

النسخ االحتیاطي/استعادة التكوین المشفر	 
جدار حمایة متقدم	 
 	Wi-Fi أمان

 	)WPA/WPA2/WPA3(  Wi-Fi  أمان
 	)WPS 2.0( المحمي Wi-Fi إعداد
 	Wi-Fi فصل خصوصیة
نظام DNS قابل للتكوین	 
 	MAC تصفیة عنوان
 	NAT جدار حمایة
إعادة توجیھ المنفذ	 
تصفیة المنافذ	 

 	CSRF )OWASP( مكافحة
 	OpenVPN


