MiFi M-90
Portabelt modem med trådlöst nätverk

Net 1s M-90 är både modem och trådlös router i ett. Det ger dig tillgång till ett mobilt bredband med
pålitlig och överlägsen geografisk täckning i hela landet. Du skapar snabbt ett eget mobilt och trådlöst
nätverk till vilket flera datorer, surfplattor och telefoner kan anslutas. Skicka e-post, chatta eller surfa
med 3G datahastighet på upp till 9,3 Mbit/s. M-90 möjliggör det mobila kontoret som fungerar i fritids
huset, i båten, i husvagnen/bilen eller annan valfri plats.
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Portabelt modem med trådlöst nätverk
Anslut till internet genom Net 1s 450 MHz CDMA nät i Sverige, Norge och Danmark
Nedladdningshastighet upp till 9,3 Mbit/s
Trådlöst nätverk (802.11 b/g/n) för upp till 10 användare och med upp till 10 m räckvidd
Enkel att installera och behändig att använda. M-90 kopplar upp sig automatiskt och är klart för
användning så snart du anslutit en dator via WiFi
Kryptering av WiFi med WPA2 som standard för ökad säkerhet
Två utdragbara antenner för bästa täckning och möjlighet att ansluta extern antenn
Display som visar signalstyrka, batteriladdning och status
Inställningar av router via webbgränssnitt
Batteritid upp till 8 timmar
Levereras med 230 V och 12-24 V laddare
Går även att ladda via en USB-port på en dator

Teknisk specifikation
Mobilnät

450 MHz, CDMA2000, EV-DO Rev B

Frekvensomfång

Rx: 463 – 468 MHz
Tx: 453 – 458 MHz

Datahastighet

Upp till 9,3 Mbit/s nedladdning
Upp till 2,4 Mbit/s uppladdning

WiFi

IEEE 802.11b/g/n

Nätadapter

In: AC 100-240V
Ut: DC 5V/1A

Biladapter

IIn: 12-24V
Ut: DC 5V/1A

Batteri

Li-ion 3,7 V/1950 mAh
8 h stand-by
3,5 h datauppkoppling
3 - 5 h laddningstid

Dimensioner

103 x 54 x 17 mm

Vikt

110 g

Drifttemperatur

-20°C - +70°C

Relativ luftfuktighet

Upp till 95%

Net 1 erbjuder ett mobilt bredband med pålitlig och överlägsen geografisk täckning över hela
landet. Med Net 1s 450 MHz nät kan du nu få ett välutbyggt bredband som verkligen fungerar.
Utbyggnaden sker kontinuerligt och redan idag täcker Net 1 över 95% av landet yta och erbjuder
3G med hastigheter upp till 9,3 Mbit/s. För mer information om vad Net 1 erbjuder, besök www.net1.se.

