AMPLIMAX | Conexão de internet e telefone de longo alcance
Entenda a tecnologia Elsys AMPLIMAX para
internet e telefone de longa distância

MODEM
+ ANTENA

5. PLUG & PLAY

O chip é
inserido no
AMPLIMAX

Após o Instala Fácil, o usuário deverá adquirir um
chip da operadora com o melhor sinal encontrado,
com pacote de dados de sua preferência e inserir no
aparelho (1).
Agora o usuário pode navegar na internet com alta
qualidade e taxa de download de até 50 Mbps.
Para sinal de internet compartilhado (em
dispositivos móveis), conectar um roteador Wi-Fi ao
equipamento (item não incluso).

INTERNET

1. REDES MÓVEIS

2. OBSTÁCULOS

Torres de celular (ERBs) difundem
o sinal de internet e telefone em
todo o Brasil.
Seu alcance, apesar de alto, é
limitado, ocasionando grandes
áreas com perdas de sinal.

Obstáculos como árvores, morros e
as paredes das casas prejudicam
ainda mais a propagação do sinal.
Como resultado destas limitações,
muitos usuários acabam não tendo
acesso à internet e telefonia móvel,
principalmente em regiões rurais.

3. SOLUÇÃO
Com o objetivo de permitir
acesso à Internet nestas
regiões, a Elsys lançou o
ELSYS AMPLIMAX.
Sua tecnologia exclusiva
proporciona até 6X mais
alcance do que os sistemas
similares comuns. Ele é
desbloqueado para todas as
operadoras e já contempla a
frequência de 700MHz,
melhorando ainda mais o
seu desempenho.

4. ALTA TECNOLOGIA
LONGO ALCANCE
• Modem e antena integrados: elimina perda
de sinal por uso de cabo RF.
• Antena de alto ganho: maior poder de
captação de sinal.
• Heptaband: Funciona em todas as bandas,
incluindo a faixa de 700MHz.
• Instalação externa: menos obstáculos
(paredes) e maior desempenho.
• Flexibilidade de instalação: uso de cabo de
rede de até 100m sem perdas.
INSTALA FÁCIL
Indica por sinal numérico e sonoro as
operadoras de melhor sinal da sua região, além
de mostrar a posição ideal para fixação da
antena.
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