Informacje o produkcie

Utworzono 02-12-2020

Router WiFi EDIMAX LT6408n 300 mb/s + Modem Huawei E3372s-153 LTE 4G
Cena :
249,00 zł

142,27 zł (netto)
174,99 zł (brutto)
Dostępność : Dostępny
Stan magazynowy : bardzo wysoki
Średnia ocena :

Router WiFi EDIMAX LT6408n 300 mb/s
+
Modem Huawei E3372s-153 LTE 4G

EDIMAX LT-6408n (następca 3G-6408N i 3G-6200n)
- Kompatybilny z modemami : Huawei E398 E3276 E367 E3131 E182E MIMO Huawei E182E ZTE MF668 MF 669 MF 821
Cyfrowy Polsat B150
- Obsługa modemów xDSL ( 1x WAN / 4x LAN )
- Sieć bezprzewodowa w standardzie N 300Mb/s ( podwójna antena zewnętrzna Wi-Fi )
- Usługi DDNS, QoS, zapory Anti-DoS, filtrowania MAC/IP, blokowania URL, Virtual Server oraz DMZ
- Automatyczne przełączanie połączenia na xDSL/kablowe w przypadku gdy połączenie 3G nie jest dostępne
Router nadaje się do rozdzielenia internetu od każdego operatora GSM w szybkiej transmisji 3G 3.5G 4G LTE HSPA+ ze
wszystkimi operatorami: ERA blueconnect, T-Mobile, PLUS - iPlus, ORANGE - Free, PLAY - online, POLSAT i innych...
ogólnie wszystkich, także zagranicznych dostawców internetu poprzez GSM również w UMTS, CDMA, HSDPA, HSPA,
HSPA+
Wystarczy podpiąć do niego modem USB i korzystać z internetu. (Menu w języku polskim)
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Podłączyć można się poprzez kabel lub bezprzewodowo w zasięgu wifi, z szybkim przesyłem i dalekim zasięgiem
standardu WiFi N 300MB/s (router kompatybilny jest również ze starszymi standardami wifi b/g).
Router jest bez wątpienia najbardziej uniwersalnym urządzeniem tego typu na rynku.
Można nim rozdzielić internet korzystając z usług także innych dostawców internetu niż operatorzy GSM, posiada on
dodatkowo port WAN ( na zwykły kabel skrętkę z wtykiem RJ45 ) .
Internet za pomocą routera można spokojnie rozdzielić na kilkanaście komputerów bezprzewodowo w sieci wifi i 4
komputery przewodowo.

Specyfikacja
porty:
- 1 x USB 2.0 typu A, do podłączenia modemu LTE/HSPA+/UMTS
- 1 x WAN (RJ45)
- 4 x LAN (RJ45)
- gniazdo zasilania (5V)
łączność bezprzewodowa Wi-Fi: IEEE 802.11b/g oraz kompatybilność z IEEE802.11n
transfer do 300 Mb/s wewnątrz sieci Wi-Fi w standardzie n
obsługa zabezpieczeń WEP, WPA, WPA2,
usługi DDNS, QoS, zapory Anti-DoS, filtrowania MAC/IP, blokowania URL, Virtual Server oraz DMZ.
podwójna antena zewnętrzna Wi-Fi
przycisk reset/WPS
przycisk włączania/wyłączania sieci Wi-Fi
Wymagania systemowe
połączenie internetowe LTE/HSPA+/UMTS lub kablowe/xDSL
komputer z kartą sieciową Fast Ethernet lub Wi-Fi i systemem Windows 98/2000/XP/Vista/7/8/8.1, Linux,
Mac OS
przeglądarka internetowa (Internet Explorer, Firefox, Opera, Safari)
Przed wysyłka wgrywamy najnowszą wersję Firmware'u (dostępną również pod tym LINKIEM) w której
dodano obsługę najnowszych modemów:
Pełna instrukcja obsługi (.pdf)
Bardzo prosta konfiguracja - aby korzystać z modemu wystarczy wejść na stronę routera wpisując w
przeglądarce adres 192.168.2.1 i skorzystać z opcji "szybkiej konfiguracji"
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po ustaleniu strefy czasowej klikamy dalej i wybieramy "Konfiguracja LTE/HSPA+..." gdzie ustawiamy kraj na Polskę,
wybieramy swojego operatora sieci i wpisujemy APN - internet . Zastosuj i gotowe!

+
Modem Huawei E3372s-153 LTE 4G 150mb/s
wersja HiLink (konfigurowany przez przeglądarkę)
BEZ SIM-LOCKA
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Uwaga towar jest powystawowy i może nosić ślady użytkowania np
delikatne ryski.
Zestaw zawiera:
Używany router Edimax LT 6408n + nowy zasilacz
Używany modem Huawei e3372s bez simlocka
Towar wysyłamy w opakowaniu zastępczym
Sprawdzony i sprawny w 100%
12mc Gwarancji na podstawie paragonu lub FV VAT
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