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3G modem med HSUPA fart
ZadaCOM 3G+ är ett 3G modem med USB port för en snabb, 
fast eller mobil, uppkoppling till GSM och 3G-nätet. Med HSUPA 
kan hastigheter upp till 7,2 Mbit/s nås, vilket ger ett mycket kon-
kurrenskraftigt alternativ till en ASDL förbindelse. Om HSUPA 
täckning eller utbyggnad saknas övergår modemet till UMTS, 
EDGE eller GPRS trafik.

ZadaCOM 3G modem levereras med en extern antenn som ger 
bra täckning i de flesta lägen. Den medföljande antennen kan 
bytas ut mot kraftigare extern antenn så att god täckning nås 
även längre från basstationen. Modemet spänningsmatas 
direkt från USB porten och kan användas i både fasta 
och mobila applikationer. 

Med ZadaCOM HSUPA modem kan du uppnå 7,2 
MBit/s vid nedladdning. Vid uppladdning är has-
tigheten upp till 2,1 Mbit/s. Enheten är operatörso-
beroende och SIM kortet kan lätt bytas vid behov. I 
dagsläget stöds HSUPA av Telia, Tre och Telenor.  

3G modemet ZadaCOM 3G+ har en användarvänlig 
mjukvara och kan användas med Windows samt 
med Linux och Mac OS X. Mjukvaran innehåller en 
del användbara funktioner, du kan till exempel skicka 
SMS eller se den aktuella signalstyrkan. 

Ovanstående specifikationer kan ändras utan föregående information

» 3G med HSUPA
» USB
» Extern antenn
» Valfri operatör
» PC, Linux, Mac
» Sabotagebrytare

Snabbfakta:

Teknisk specifikation ZadaCOM 3G+ HSUPA modem
› frekvensområde:   850/9000/1800/1900/2100 MHz 
› 3G 7.2/2.1 Mbit/s via HSUPA
  384 kbit/s via UMTS
› EDGE 236,8 /118,4 kbit/s, class E2
› matningsspänning:  matas via USB port
› drivrutiner:  Windows XP, 2000 och Vista
 Linux 
 Mac OS 10.4
› matningsspänning: matas via USB port 
› strömförbrukning: 50 mA i standby, 
 max. 400 mA med GPRS 
› antennkontakt:  SMA, 50 ohm 
› kapsling: plast 
› vikt: 40 g  
› mått: 92 x 44 x 20 mm 
› övrigt:  Lev m antenn, USB kabel och CD 
 


