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Primeur voor Nederland
Snelste MiFi ter wereld nu verkrijgbaar bij Capestone
De allersnelste mobiele WiFi router ter wereld, de Huawei E5788u96a, is nu als eerste in Nederland te koop bij distributeur Capestone.
Het apparaat heeft downloadsnelheden tot 1 Gbps. Volgens Boban
Vukicevic van Capestone is deze 4G LTE MiFi zeer interessant voor
resellers: “Hij biedt qua snelheid een voorproefje op wat komen gaat
met 5G.”
Van 300 Mbps naar 1 Gbps
Met een downloadsnelheid tot 1 Gbps is de Huawei E5788u-96a meer dan
drie keer zo snel als al zijn voorgangers, die maximaal 300 Mbps
aankonden. Als eerste CAT16 hotspot verbetert hij onder meer de
toegang tot high quality videostreaming en mobiele virtual reality
toepassingen en ervaringen.
Ideaal voor zakenreis of wintersport
De Huawei E5788u-96a is vanwege zijn kleine formaat ideaal voor
onderweg, bijvoorbeeld tijdens een zakenreis of op de wintersport. Het
binnenhalen van bestanden, foto’s, games en streaming video’s gaat
sneller dan ooit. En de Huawei E5788u-96a biedt meer:
•
•
•
•
•
•
•
•

Internetten via Bluetooth waardoor de batterij tot 40% langer
meegaat;
Ultra high performance accu: tot maximaal 12 uur online en tot 600
uur standby;
WiFi netwerk voor maximaal 32 apparaten tegelijkertijd;
Functioneert op 2.4 en 5 GHz;
WiFi auto offload;
MiFi met touchscreen;
Ondersteunt Near Field Communication (NFC)
Eenvoudig instellen van de MiFi via de speciale Huawei HiLink app.

Meer informatie over Huawei E5788u-96a
Op de website van Capestone vindt u meer informatie over de Huawei
E5788u-96a. Hebt u vragen? Bel dan 085-111 08 38 of mail naar
sales@capestone.nl.

Over Capestone bv
Capestone is dé distributeur van mobiele 3G/4G internetoplossingen zoals
dongles, MiFi's, WiFi routers, industriële routers, IoT / M2M routers en WiFi
Access Points. Capestone biedt simkaarten en data abonnementen aan bij alle
3G/4G hardware.
Bovendien distribueert Capestone robuuste en explosieveilige mobiele telefoons
en biedt het bedrijf onder de naam Track & Sense diverse tracking en sensoring
systemen aan.
Capestone levert uitsluitend aan system integrators, resellers, retail en
vakhandel.
Het productassortiment van Capestone is zorgvuldig samengesteld en uitgebreid
getest. De marketing en logistieke ondersteuning van Capestone helpen klanten
om het maximale uit een ‘eindklantpropositie’ te halen. Capestone onderscheidt
zich dan ook met flexibiliteit, uitgebreide expertise bij haar medewerkers en het
persoonlijke contact met klanten.
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