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› 3G (HSDPA)
› EDGE och GPRS
› GSM data 
› USB port
› Extern antenn
› Aluminiumkapsling

Robust högfart med suverän räckvidd
3G modemet ES75H kombinerar robust design och hög 
pålitlighet med den senaste 3G tekniken. ES75H kan med 
fördel användas i hastighetskrävande applikationer där 
höga krav ställs på hårdvaran. 
 
ES75H är ett 3G modem för hastigheter upp till 3,6 
Mbit/s, speciellt anpassat för installation i fordon, 
industrier, fastigheter eller andra miljöer med litet högre 
krav. ES75H använder 3G med HSDPA-teknik för upp-
koppling. Om 3G täckning inte finns på den aktuella 
platsen kan modemet kommunicera via EDGE, GPRS 
klass 10 eller GSM data.

3G modemet används framförallt i dataintensiva applika-
tioner av professionella användare. Kraven på högre has-
tigheter ökar överallt, även i industriella applikationer. Tack 
vare ES75H-modemets USB port kan det anslutas till en 
armada av olika utrustningar. Förutom de rent professionella 
applikationerna används ES75H dessutom av privatperso-
ner eller på hemmakontoret. Man bor kanske på landsbyg-
den och vill ha tillgång till snabbt mobilt bredband. Tack vare 
möjligheterna till extern antenn kan goda förbindelser etableras 
även om signalstyrkan inomhus är litet svajig.

Köp till abonnemang
Vi kan förutom modemet ES75H erbjuda 3G abonnemang med 
fast IP adress, fast avgift och obegränsad datatrafik, kontakta 
oss för närmare upplysningar.

Teknisk specifikation ES75H 3G modem
› frekvensområde:   900, 1800, 2100 MHz
› gränssnitt:  USB 2.0 - USB-B
› hastighet:  HSDPA 3,6 Mbit/s/384 kbit/s, 
 UMTS 384 kbit/s, GPRS klass 10, 
 EDGE klass 10
› matningsspänning:  8-30 VDC
› antennkontakt:  SMA, 50 ohm
› kapsling:  aluminium
› vikt:  110 g
› mått:  53 x 76 x 31 mm (L x B x H)
› drivrutiner:  Windows XP, 2000

Ovanstående specifikationer kan ändras utan föregående information
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