
TP-Link N150 3G Broadband mini Travel Router

Code:
WIRTP2339332

Vendor code:
TL-MR3020

EAN code:
6935364082345

3G/3.75G, IEEE 802.11n, IEEE 802.11g, IEEE 802.11b, RoHS

Wat doet dit product?

Deel de vrijheid van 3G! Met stroomtoevoer van een laptop of netspanningadapter biedt de TL-MR3020 gebruikers
de mogelijkheid heel eenvoudig een 3G/3.75G mobiele verbinding te delen met familie en vrienden in de trein, op
de camping, in een hotel, bijna overal waar 3G/3.75G dekking is. Door een 3G USB modem op de router aan te
sluiten, wordt ter plaatse een 3G Wi-Fi hotspot gecreëerd.

Reismodel met mini-USB aansluiting

Wat deze router zo bijzonder maakt, zijn het reisformaat ontwerp en de mini-USB aansluiting, waarop een laptop of
netspanningadapter kan worden aangesloten voor de stroomtoevoer. Met de stroomtoevoer van een laptop biedt de
TL-MR3020 een draadloos platform dat kan worden gedeeld door iPads™, iTouches™, Android™ telefoons,
Kindles™ en de meeste andere portable apparaten met Wi-Fi.

Hoge compatibiliteit - getest in de praktijk

Compatibiliteit is het belangrijkste aspect wanneer u een 3G router moet kiezen. Om de beste compatibiliteit tussen
onze routers en het modem dat u daarbij wilt gebruiken te bereiken, heeft TP-LINK ervoor gezorgd dat onze 3G



routers compatibel zijn met de ISP's in het gebied waar ze worden verkocht. Over de hele wereld hebben wij teams
die continu onze routers met nieuw uitgebrachte modems testen, om te verzekeren dat de gebruikers erop kunnen
vertrouwen dat hun router probleemloos werkt waar zij wonen en werken.

Beveiliging instellen met één toets

De TL-MR3020 biedt Quick Security Setup, waardoor gebruikers hun beveiliging supersnel kunnen instellen, door
eenvoudigweg de WPS toets op de router in te drukken. Hierdoor wordt automatisch een veilige WPA2 verbinding
tot stand gebracht, die veiliger is dan een WEP versleuteling. Dit gaat niet alleen sneller dan de normale manier van
beveiliging instellen, maar ook gemakkelijker, omdat de gebruiker geen wachtwoord hoeft te onthouden!

IP QoS – controle over uw bandbreedte

De bandbreedte van mobiel breedband is beperkt. Met de IP QoS functie kan met de router TL-MR3020 optimaal
gebruik worden gemaakt van de bandbreedte en is bandbreedtebeheer beschikbaar om overbelasting en
wangebruik te voorkomen. Wanneer u de mobiele breedbandverbinding met anderen deelt, kunt u bepalen hoe de
bandbreedte wordt verdeeld op basis van uw eisen.

Eenvoudig te gebruiken

De TL-MR3020 kan bijna overal snel en gemakkelijk worden geïnstalleerd. U hoeft alleen het USB modem op de
router aan te sluiten, het draadloos SSID op uw computer op te zoeken en daarmee te verbinden. Gebruikers zijn in
een mum van tijd online en op het Internet aan het surfen. Met behulp van de gebruiksaanwijzing op CD kan zelfs
een beginner gemakkelijk een draadloze Internet verbinding tot stand brengen.

Antenne

Soort antenne Intern

Beheerfuncties

Reset button Ja

Web-gebaseerd management Ja

Beveiliging

DMZ support Ja
Filtratie Ja

Firewall Ja

MAC adres filtering Ja

Ondersteunde beveiligingsalgoritmen 128-bit WEP,64-bit WEP,WPA-PSK,WPA2-PSK

Design

Kleur van het product Grijs, Wit

LED-indicatoren Ja
Producttype Draagbare router



Draadloos LAN

Wi-Fi-standaarden 802.11b,802.11g,Wi-Fi 4 (802.11n)

Wifi-band Single-band (2.4 GHz)

Wifi-standaard Wi-Fi 4 (802.11n)
WLAN gegevensoverdrachtsnelheid (max) 150 Mbit/s

Eisen aan de omgeving

Luchtvochtigheid bij opslag 5 - 90 procent

Relatieve luchtvochtigheid, in bedrijf 10 - 90 procent

Temperatuur bij opslag -40 - 80 °C

Temperatuur, in bedrijf 10 - 60 °C

Energie

Type stroombron AC,USB

Gewicht en omvang

Breedte 74 mm
Diepte 67 mm

Hoogte 22 mm

Kenmerken

Certificering FCC, RoHS

Minimale systeemeisen

Ondersteunt Linux Ja

Ondersteunt Mac-besturingssysteem Ja

Ondersteunt Windows

Windows 2000,Windows 2000
Professional,Windows 7 Home Basic,Windows 7
Home Basic x64,Windows 7 Home
Premium,Windows 7 Home Premium x64,Windows
7 Professional,Windows 7 Professional
x64,Windows 7 Starter,Windows 7 Starter
x64,Windows 7 Ultimate,Windows 7 Ultimate
x64,Windows 98SE,Windows NT,Windows Vista
Business,Windows Vista Busin

Mobiel netwerken

3G Ja

3G standaarden EVDO,HSPA+,UMTS

4G Ja

4G standaard LTE



Netwerk

Bekabelingstechnologie 10/100Base-T(X)

Ethernet LAN Ja

Ethernet LAN, data-overdrachtsnelheden 10,100 Mbit/s
Interfacetype Ethernet LAN Fast Ethernet

Netwerkstandaard IEEE 802.11b,IEEE 802.11g,IEEE 802.11n,IEEE
802.3,IEEE 802.3u

Overige specificaties

Frequentiebereik 2,4 - 2,4835 GHz
Mobiele netwerkverbinding Ja

Ondersteunde WLAN data-overdrachtsnelheden 150 Mbit/s

Poorten & interfaces

Aansluiting voor netstroomadapter Ja

Aantal Ethernet LAN (RJ-45)-poorten 1

Aantal USB 2.0-poorten 1
Geheugenkaart slot(s) Nee

USB oplaadpoort Ja

USB-poort Ja

Protocollen

DHCP client Ja

DHCP server Ja
Universal Plug and Play ( UPnP ) Ja

Verpakking

Inclusief AC-adapter Ja
Meegeleverde kabels LAN (RJ-45),USB

WAN-verbinding

3G/4G USB modem compatibiliteit Ja

DSL WAN Nee

Ethernet WAN Ja

SIM-kaartsleuf Nee


