Mobilt bredband och telefoni
Gateway R-90

Net 1s Gateway R-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. Modemet har
också stöd för fast telefoni. Dessutom skapar du snabbt ett eget mobilt och trådlöst nätverk till
vilket flera datorer kan anslutas. Skicka e-post, chatta eller surfa med datahastighet med Turbo
3G datahastigheter på upp till 9,3 Mbit/s. R-90 möjliggör det mobila kontoret som fungerar lika
bra i fritidshuset, i båten och i bilen.

Gateway R-90 i korthet

• Mobil Gateway med 3G-modem, trådlös WiFi-router och 4-portars Ethernet-switch.
• Anslut till Internet, skicka e-post och ladda ned filer genom Net 1s 450 MHz CDMA nät i
Sverige, Norge och Danmark.

• Datahastigheter på upp till 9,3 Mbit/s för nedladdning och 2,4 Mbit/s för uppladdning.
• Mobilt trådlöst nätverk stöd för 802.11 b/g/n.
• Enkel att installera och behändig att använda. R-90 kopplar upp sig automatiskt och är klart för
användning så snart du anslutit en dator via WiFi eller Ethernet.

• Kryptering av WiFi med WEP, WPA eller WPA2 samt VPN kompatibilitet för ökad säkerhet.
• Dubbla antenner för bästa täckning och möjlighet att ansluta extern antenn.
• Telefonianslutning (IP-telefoni) med Quality of Service (i Rev A läge).
• Inställningar av router via webbgränssnitt.
• 230 V nätadapter, 12 V biladapter samt laddningsbart batteri för avbrottsfri drift.
• Monterbar på vägg.
• Stort urval av externa antenner.
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

Ethernet

4 st RJ45 portar (100 Mbit/s)

Telefoni

1 st RJ11 port

Nätadapter

In: AC 100-240 V
Ut: DC 9V/2A

Biladapter

In: DC 12/24 V
Ut: DC 9 V/1,5A

Batteri

Li-ion 7,4 V/1000 mAh
1-2 h standby

Dimensioner

180 x 160 x 26 mm

Vikt

550 g

Drifttemperatur

-20°C - +60°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.

