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Internet Wireless peste tot: dispozitivul care te
salveaza oriunde ai fi
Multi dintre noi ne-am confruntat cu situatia in care aveam nevoie de internet
wireless si din pacate, nu era nici un hotspot prin zona. O companie s-a gandit
astfel sa lanseze un dispozitiv care sa asigure necesarul de trafic, oriunde te-ai
afla, relateaza playtech.
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Un hotspot mobil te poate scoate dintr-o multime de blocaje. Oricat de greu ar fi sa credem,
exista inca locuri in care WiFi ramane greu de gasit. Desi este un inconvenient daca incerci sa
postezi o fotografie pe Instagram sau sa verifici orele magazinului din zona, acesta poate fi mult
mai mult decat enervant pentru profesionistii din domeniul afacerilor, cei care lucreaza la distanta
sau antreprenorii care trebuie sa fie conectati in orice moment.
Indiferent daca esti acasa sau pe drum, Hotspotul mobil DuoTurbo 4G LTE, te poate tine
constant conectat, ridicandu-si propria retea WiFi pentru a oferi un portal web stabil pentru tine,
prieteni, familie , sau orice alt utilizator.
Acest gadget util are aproximativ dimensiunea unui smartphone, dar, spre deosebire de un
telefon, nu este necesara o cartela SIM pentru DuoTurbo. Folosind tehnologia sa inovatoare
CloudSim, DuoTurbo nu este doar un modem pentru a te mentine conectat, ci de fapt doua,
permitand o selectie inteligenta despre reteaua care ofera semnalul mai bun.
Acest lucru ii ajuta pe utilizatori sa ocoleasca toate acele probleme enervante de aglomerare a

retelei, deoarece trece dinamic peste operatorii de retea mobila disponibili pentru a obtine cea
mai buna conexiune posibila. Exista chiar si tehnologie de imbunatatire a semnalului pentru a
ajuta lamentinerea 4G, chiar si in medii in care semnalul intampina dificultati.

nternet wireless oriunde te-ai afla datorita tehnologiei incorporate
De asemenea, spre deosebire de telefonul tau, DuoTurbo nu imparte utilizatorilor sai un contract
de date imens sau chiar inutil. Cu optiunile flexibile aleplanului de date, poti alege limita de date
sau termenii care functioneaza pentru tine. Majoritatea planurilor functioneaza pe un model payas-you-go, cu unele rate incepand de la 1,59 dolari pe zi pentru utilizatorii din SUA.
Pentru a te putea pune in miscare cat mai repede, oferta vine, de asemenea, cu 9GB de date
pentru a-ti putea incepe serviciul numaidecat. Pe langa acest lucru, pachetul include 8GB de
date din America de Nord si un al 9-lea pentru orice alte nevoi de date din oricare parte a globului.
DuoTurbo functioneaza in peste 140 de tari din intreaga lume. De asemenea, poate fi partajat cu
pana la 10 dispozitive inteligente simultan si poate rula pana la 13 ore cu o singura
incarcare. Hotspotul mobil DuoTurbo 4G LTE se vinde cu 169 de dolari.
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