
 

Outdoor LTE modem HUAWEI B2368-66  

 

Modem pro službu Pevný internet 
vzduchem 
 
 

 
 

 

Prodejní argumenty  
 

 Venkovní instalace pro optimální 
spojení přes LTE a trvalé směrování na 
určenou základnovou stanici 

 Podpora stávajících i plánovaných 
LTE pásem a technologií, podpora CA 
a 4x4MIMO pro FDD i TDD 

 Dvoufrekvenční Wi-Fi 802.11 b/g/n/ac 
 3x Gigabit Ethernet port LAN 
 Napájení vnější jednotky přes PoE 

  

LTE modem HUAWEI B2368-66 určený pro instalaci vně budov je určen pro uživatele služby Pevný internet vzduchem. Modem 
umožňuje připojení domácnosti k internetu s rychlostí stahování až 300 Mb/s (dle konkrétního tarifu a místa) a teoretickou 
průchodností až 584 Mb/s DL a 150 Mb/s UL (v závislosti na konfiguraci LTE sítě). HUAWEI B2368-66 nabízí možnost 
připojení celé škály zařízení. Vnitřní jednotka obsahuje přístupový bod podporující WiFi na 2,4 a 5 GHz, v případě potřeby lze 
také využít tří portů místní sítě LAN (Gigabit Ethernet), k nimž lze připojit tradiční počítač nebo jiný síťový prvek LAN. Modem 
nabízí rozsáhlé možnosti konfigurace a vyznačuje se i vysokou mírou bezpečnosti. Vnitřní jednotka je napájena síťovým 
adaptérem připojeným k síti 230V, vnější jednotka, která obsahuje LTE část a SIM kartu, je pak s vnitřní jednotkou propojena 
Ethernet kabelem pro venkovní použití, který slouží nejen k přenosu dat, ale i napájení vnější jednotky (Power over Ethernet). 

 
Typ uživatele 
 
Řeší bezdrátové připojení domácnosti k internetu. Instalaci i distribuci zajišťuje výhradně kvalifikovaný pracovník instalační 
partnerské firmy nebo T-Mobile. 

 
Srovnatelné produkty v nabídce  

 
Stávající modem Huawei B2338-168 (nepodporuje CA a 4x4MIMO pro LTE FDD pásma, má menší zisk na LTE 800) 

 

Vlastnosti  
 
 Zařízení navržené pro trvalý provoz, anténa s vysokým ziskem a automatickým vyhledáním směru k základnové stanici 
 LTE přenos dat rychlostí až 300 Mb/s (FDD DL), resp. 584/150 Mb/s, dle konfigurace sítě 
 Wi-Fi 802.11 b/g/n/ac (až 32 uživatelů), 3x LAN port RJ-45 (Gigabit Ethernet) 
 Slot pro micro SIM kartu (3FF) 

 
Obsah balení: LTE modem - venkovní jednotka, vnitřní jednotka, český návod - Rychlý průvodce, těsnicí průchodka kabelová, 
držák, 4x hmoždinka se šroubem, 2x kovový stahovací pásek, síťový zdroj (napájecí adaptér) s koncovkou pro CZ zásuvku, 
1x Ethernet (LAN) kabel RJ-45 pro připojení vnitřní jednotky k počítači (délka 1,5 m) 
Objednací kód: 33872630 – SAP kód pro pronájem (Rental) 
Barevné provedení: Bílá 


