
 

 

 

Wyjeżdżasz na majówkę i chcesz mieć wygodny 

dostęp do sieci? Weź ze sobą mobilny router 

 

Wyjeżdżając na majówkę w góry czy za granicę nie chcemy 

rezygnować z dostępu do Internetu. Udostępnianie go jest 

jednak prawdziwym zabójcą baterii w telefonie. Prostym i 

wygodnym rozwiązaniem tego problemu jest mobilny, 

mieszczący się w kieszeni router. 

 

Producenci smartfonów prześcigają się, wyposażając urządzenia w coraz 

lepsze aparaty fotograficzne, wydajne podzespoły na potrzeby graczy i 

wysokiej jakości ekrany dla osób oglądających filmy i seriale na telefonie. 

Wszystko to oferuje nam jedno urządzenie… dopóki wystarcza mu na to 

baterii. I choć poprawia się ich pojemność i wydajność ładowarek, to prędzej 

czy później (zwykle prędzej) przychodzi moment, gdy trzeba oszczędnie 

gospodarować baterią. Tym bardziej, jeżeli korzystasz ze smartfona jako 

hotspotu do udostępniania sieci.  

 

Ten problem pojawia się podczas weekendowych wyjazdów. Dzieci chcą 

obejrzeć bajkę na tablecie albo pograć, a ty akurat masz czas obejrzeć 

online wyczekiwany, nowy odcinek „Gry o Tron”. Brzmi znajomo? Niestety 

Internet udostępniany z naszego smartfona kilku osobom naraz 

błyskawicznie rozładowuje baterię. W podróży po kraju czy za granicą, pod 

namiotem czy w schronisku mamy ograniczone możliwości ładowania 

telefonu. Zamiast tego można skorzystać z przenośnego, kieszonkowego 

routera. 

 

– Jesteśmy przyzwyczajeni do standardu ciągłego dostępu do Internetu. Nie 

ma powodu rezygnować z niego na wyjazdach. Mobilny router to ulga dla 

naszego smartfona – mówi Aleksander Styś, VAR Account Manager w Zyxel 

Communications. – Nasze przenośne routery obsługują wielu 

użytkowników, a przy tym są banalnie proste w użyciu – dodaje. 

 

Niewielkie rozmiary urządzenia i osiem godzin pracy po jednorazowym 



 

 

 

naładowaniu baterii sprawiają, że router WAH7608 to nieodłączny 

kompan wyjazdów. Zapewnia łączną transmisję danych do 150 Mbps i może 

obsługiwać do 10 użytkowników jednocześnie, więc bez problemu zapewni 

Internet całej rodzinie, czy grupie przyjaciół. Prosta konstrukcja plug-and-

play sprawia, że urządzenie jest gotowe do pracy od razu po umieszczeniu 

w nim karty SIM. Aby zapewnić połączenie z siecią w jak największej liczbie 

krajów, model ten obsługuje także standardy 4G/3G/2G. Router ładowany 

jest typowym kablem micro USB. 

 

– Modelem WAH7608 można zarządzać z poziomu darmowej aplikacji 

mobilnej Zyxel LTE Ally, dzięki czemu nie jest potrzebna konfiguracja go za 

pomocą komputera – komentuje Aleksander Styś.  

 

Aplikacja pozwala na zarządzanie stworzoną siecią bezprzewodową, m.in. 

przyznawanie dostępu do niej za pomocą kodów QR i ograniczanie go dla 

nieznanych użytkowników oraz sprawdzeniem prędkości transferu.  

 

Dzięki temu niewielkiemu urządzeniu można w pełni cieszyć się szybkością 

Internetu mobilnego bez obciążania baterii smartfona. Nikt nie musi nudzić 

się w majówkę, nawet jeśli zawiedzie pogoda. 

 

Więcej o routerze WAH7608 można dowiedzieć się na stronie producenta. 

Zyxel Communications 

Zyxel Communications już od prawie 30 lat łączy ludzi koncentrując się na 

wdrażaniu innowacyjnych rozwiązań dla swoich klientów. Nasze możliwości 

adaptacji oraz innowacyjne technologie sieciowe czynią nas liderami 

komunikacji dla firm telekomunikacyjnych, dostawców usług, klientów 

biznesowych i użytkowników domowych. 

• 1500+ współpracowników na całym świecie 

• 100 milionów urządzeń łączących na globalną skalę 

• Ponad 700,000 firm pracujących lepiej, dzięki produktom marki Zyxel 

• Obecność na 150 światowych rynkach 

https://www.zyxel.com/pl/pl/products_services/4G-LTE-Portable-Router-WAH7608/


 

 

 

Obecnie, Zyxel Communications tworząc sieci przyszłości, uwalnia potencjał i 

spełnia wymagania nowoczesnych miejsc pracy – wspierając ludzi w biurze, 

codziennym życiu i w czasie wolnym. 

ZYXEL – twój sieciowy sojusznik 

Dołącz do nas na Facebooku i LinkedIn! 

 

https://www.facebook.com/Zyxel-Polska-1439799286138522/
https://www.linkedin.com/company/18328522/

