
 

Visão geral 

O CPE LTE KMiFi 100 faz parte da linha de produtos 

Khomp destinados ao mercado de provedores de serviço 

de internet que entregam aos seus clientes o acesso à 

rede LTE. Este CPE (Customer Premises Equipment - 

Equipamento para Instalação no Local do Cliente) 

converte sinais LTE (4G) de alta velocidade em sinal Wi-Fi 

na rede local (LAN). Dispositivos sem fio, incluindo 

smartphones, notebooks, tablets podem acessar o CPE 

simultaneamente. 

O CPE LTE KMiFi 100 possui LEDs que permitem 

monitorar a intensidade do sinal LTE, identificar se o SIM 

card está presente, monitorar a energia na bateria, 

monitorar a sinalização da rede Wi-Fi, entre outras 

informações. 

 

Acesse a internet onde você 

estiver 
O CPE LTE KMiFi 100 é um modem portátil e permite 

acessar a internet através da rede LTE em qualquer lugar, 

desde que esteja dentro da área de cobertura. É ideal para 

quem necessita de mobilidade e precisa de acesso à 

internet. 

Além de obter internet de onde estiver, é possível 

compartilhar o sinal com até 31 dispositivos sem fio 

simultaneamente. 

Configuração inicial facilitada 

O dispositivo não possui configurações complicadas 

na primeira inicialização. Basta inserir o SIM card do 

provedor de serviço de internet e acessar a rede Wi-Fi do 

CPE. Apesar da simplicidade na utilização, o dispositivo 

possui Interface Web para configuração.

CPE LTE KMIFI 100 

Modem roteador LTE 
portátil 

FEATURES 

 Conexão em redes 4G 

 Modem roteador Wi-Fi 

 Portátil 

APLICAÇÕES 

 Clientes de provedores de serviço de 

internet (ISP) 

http://www.khomp.com


 

 

Imagens do produto 

 
Visão lateralizada 

 
Visão frontal 



 

 

Especificações técnicas 

Especificações básicas 

 Chipset Qualcomm MDM 9307 

 Slots: 

 SIM 3FF (micro-SIM card) 

 Micro SD (de até 32 GB) 

 Memória: 

 2 Gb + 1 Gb (Nand + LPDDR) 

 Máximo de usuários ativos: 31 

 Interface Web para configuração 

 

Especificações de rádio frequência (RF) 

 Modo LTE: 

 FDD Banda 3/7 

 TDD Banda 38/39/41 

 Largura de banda do canal: 1.4/3/5/10/15/20 MHz 

 Wi-Fi padrão 802.11b/g/n de 2,4 GHz 

 MIMO 

 DL 2x2 

 Taxa de transferência: 

 LTE categoria 4: 150 Mbps / 50 Mbps 

 Wi-Fi: 150 Mbps 

 Antena: 

 LTE: 1T2R 

 Wi-Fi: 1T1R 

 

Sistemas operacionais suportados 

 Linux 

 Mac OS 

 Windows XP/ Windows Vista/ Windows 7/ Windows 8 

 

Compatibilidade 

 Manutenção 

 Configuração de data e hora 

 Reset 

 Restauração das configurações de fábrica 

 Diagnóstico: Ping e trace route 

 

Garantias e certificações 

 Garantia total (legal + garantia Khomp): 1 ano 

 Garantia legal: 90 dias 

 Garantia Khomp: 9 meses 

 Indústria certificada ISO 9001 

 

Funções 

 SMS (Short Message Service - serviço de mensagens 

curtas) 

 Estatísticas de fluxo 

 WPS (Wireless Priority Service – serviço de prioridade sem 

fio) 

 WDS (Wireless Distribution System - Sistema de 

distribuição sem fio) 

 DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol - protocolo de 

configuração dinâmica de hosts) 

 DNS (Domain Name System - sistema de nomes de 

domínio) 

 DDNS (DNS dinâmico) 

 Encaminhamento de portas 

 uPnP (Plug and Play universal) 

 Firewall (política de segurança em rede) 

 Wi-Fi storage: Armazenamento de dados da rede Wi-Fi no 

cartão de memória 

 OTA (Over-the-Air): Utilizado para determinar o 

desempenho do sistema sem fio nos dispositivos 

habilitados 

 APK (Android Package): É um arquivo de pacote destinado 

ao sistema operacional Android 

 

Físico/Ambiental 

 Alimentação da bateria: 

 Acompanha um cabo USB para que possa carregar a 

bateria quando conectado à uma porta USB energizada 

 A porta USB utilizada para carregar a bateria do CPE 

LTE KMiFi 100 deve ter a característica de 5 V e até 1 A 

de saída  

 Bateria 3000 mAh 

 Tempo máximo de trabalho: 13 horas 

 Tempo máximo em standby: 500 horas 

 Botão liga/desliga 

 Botão WPS (Wireless Priority Service) 

 Uma porta USB 2.0 micro-B 

 Temperatura de operação: -10 ºC ~ 60 ºC 

 Dimensões: 85x68x16 mm 

 Peso aproximado: 150 gramas (com bateria) 

 



 

 
Contate-nos 

 

 

 
 

Rua Joe Collaço, 253, Florianópolis 

CEP 88037-010 – Santa Catarina, Brasil 

 

+55 (48) 3722.2900 
 

comercial@khomp.com 

 

Modelo de aplicação 
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