
Акценти

· 4G LTE – Поддържа до 150Mbps скорост на сваляне и до 50Mbps скорост на качване

· 300Mbps Wi-Fi – лесно споделя двулентов Wi-Fi с до 15 устройства

· Използване до 10 часа – 2550mAh батерия за до 10 часа работа или
600 часа в готовност

· Безжично споделяне– Оборудван със слот за микро SD карта до 32GB

· Дисплей – Цялата необходима информация с един поглед

4G LTE
Безжичен мобилен 4G LTE 
маршрутизатор M7350



4G LTE Двулентов Wi-Fi Използване до 10 часа

Характеристики

· 4G LTE  – Поддържа най-новото 

поколение 4G LTE мрежи

· 150Mbps/50Mbps – До 150Mbps скорост на
сваляне до 50Mbps скорост на качване

· Plug and play – само поставете 4G SIM карта

· Двулентов Wi-Fi – Надежден личен
300Mbps двулентов Wi-Fi хотспот

· 15 устройства – Поддържа до 15
устройства едновременно без отпадане

· 2550mAh – 2550mAh вградена батерия

· 10 часа– 10 часа 4G споделяне

· 600 часа  – 600 часа в готовност

* Продължителността на услугата може да варира
в зависимост от средата.
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* Микро SD карта се продава отделно.
* Можете да получите достъп и да споделяте файлове с

помощта на Samba приложение като ES File Explorer за
Android или FileExplore за IOS

Характеристики

Портативно устройство Интуитивен дисплей Storage Wireless Sharing
· Компактен дизайн –  Подходящ за екскурзии,

бизнес пътувания, дейности на открито, или
където и да сте

· Интуитивен изглед - Интуитивно поднесена 
информация за потреблението, живот на 
батерията, име и парола на безжичната мрежата, 
други

· Безжично споделяне на данни – Лесно 
споделяне на снимки, музика и 
видеоклипове безжично във Вашата 
мрежа

· До 32GB – Оборудван със слот за микро SD
карта до 32GB

520MB

Тип мрежа и сила на сигнала 
Интернет Връзка
Data Roaming
Wi-Fi статус и свързани Wi-Fi устройства 
Съобщения
Живот на батерията
Обобщени данни за потреблението

R

4G

520MB
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Хардуер Безжична мрежа

· Интерфейс: 1 микро USB порт за захранване, слот за SIM карта,

слот за Микро SD карта
· Четец на Микро SD карти памет: до 32GB

· Бутон : Меню бутон, Power вкл./изкл. бутон

· Дисплей:  Статистика на трафика, Wi-Fi статус, брой потребители,
тип мрежа (2G/3G/4G), сила на сигнала, съобщения, индикатор за
състояние на батерия и Интернет, име и парола на мрежата

· Външен захранващ адаптер: 5V/0.5A
· Размери (Ш х Д х В): 106 × 66 × 16мм
· Антена: Вградена антена

Спецификации

· Тип мрежа: 4G: FDD-LTE Cat4 (800/900/1800/2100/2600MHz)
3G: DC-HSPA+/HSPA/UMTS (900/2100MHz) 
2G: EDGE/GPRS/GSM (850/900/1800/1900MHz)

· Безжични стандарти: IEEE 802.11n/a 5GHz, IEEE 802.11b/g/n 2.4GHz
· Честота: 5GHz и 2.4GHz
· Скорост на трансфер на данните: 300Mbps на 5GHz, 300Mbps на 2.4GHz
· Предавателна мощност: <20dBm (2.4GHz & 5GHz)
· Чувствителност при приемане: 5GHz: 11a 54Mbps: -77dBm;

11n HT20 MCS7: -74dBm;
              11n HT40 MCS7: -71dBm. 
2.4GHz: 11b 11Mbps: -89dBm;

11g 54Mbps: -75dBm; 11n 
HT20 MCS7: -72dBm; 11n 
HT40 MCS7: -70dBm;

· Безжична сигурност: Поддържа WPA-PSK/WPA2-PSK, MAC филтриране
на безжичните клиенти, Разреши/Забрани SSID излъчването

· DHCP: Сървър, Клиент, DHCP клиентски списък
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    Съдържание
· Безжичен мобилен 4G LTE маршрутизатор M7350
· Микро USB кабел
· Адаптер за Микро SIM към Стандартен SIM
· Адаптер за Нано SIM към Стандартен SIM
· Захранване
· Кратко ръководство за инсталация

· CE, RoHS

· Windows 8/7/vista/XP, Mac OS, Android, iOS
· Абонамент с доставчик на интернет услуги (за достъп до Интернет)

· Температура при работа: 0℃~40℃  (32℉ ~104℉)
· Температура на съхранение: -40℃~70℃ (-40℉ ~158℉)
· Влажност при работа: 10%~90% без конденз
· Влажност при съхранение:  5%~90% без конденз

Спецификациите могат да се променят без предупреждение. TP-LINK е регистрирана търговска марка на TP-LINK Technologies CO., Ltd. Другите марки и имена на продукти са търговски марки или регистрирани търговски марки на съответните им притежатели. Никаква част от спецификациите не може да бъде възпроизвеждана под
никаква форма и по никакъв начин или да се използва, за направата на всички производни като преводи, трансформации или адаптациии, без разрешение от TP-LINK Technologies CO., Ltd.

За повече информация, моля посетете:

http://WWW.TP-LINK.COM/en/products/details/?model=M7350  

или сканирайте QR кода вляво

Безжичен мобилен 3G 
маршрутизатор с 5200mAh  
вътрешна презареждаема 
батерия M5360

Други

Спецификации

www.tp-link.com

Безжичен мобилен 4G LTE маршрутизатор M7350

Сертификати

Системни изисквания

Изисквания към околната среда

Подобни продукти

Безжичен мобилен 
3G маршрутизатор
M5350




