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NOS LANÇA PRIMEIRO HOTSPOT PRONTO PARA O 5G 

EM PORTUGAL 
 

Depois do primeiro smartphone, a NOS mantém a liderança no caminho para a quinta 
geração de comunicações móveis ao lançar o primeiro hotspot pronto para o 5G em Portugal. 
 
Enquanto potenciadora de uma nova revolução tecnológica, a quinta geração de rede móvel vem 
impulsionar a conectividade entre equipamentos, permitindo uma maior fiabilidade da rede, 
downloads mais rápidos, menor latência e desempenho mais consistente. Hoje, a NOS disponibiliza 
em pré-venda o Zyxel NR2101 - o primeiro hotspot pronto para a tecnologia 5G em Portugal - que 
combina o poder da velocidade e da baixa latência do 5G com o mais recente protocolo WiFI 6, 
permitindo atingir velocidades superiores a 1Gbps. 
 
As características inovadoras deste hotspot possibilitam uma velocidade de transmissão cinco 
vezes superior aos modelos atuais, beneficiando as experiências de streaming estudo e trabalho 
em mobilidade, jogos de vídeo online, aplicações de VR e AR, entre muitas outras utilizações. 
 
Este equipamento, que utiliza a tecnologia mais avançada, permite ligar todos os dispositivos à 
internet, de forma ultrarrápida, estável e segura. De destacar, ainda, a elevada autonomia da bateria 
amovível de 5.300mAh que pode durar até 10 horas de utilização contínua e que, graças ao 
carregador Quick Charge 2.0, pode ser carregada até 75% mais rapidamente do que o normal. 
 
Já o ecrã tátil de 2.4 polegadas que equipa o hotspot Zyxel NR2101 permite ao utilizador monitorizar 
e gerir a utilização de dados, a força do sinal, configurações de rede, carga da bateria, estabelecer 
e alterar ligações e palavras-passe, entre muitas outras funcionalidades. 
 
O hotspot Zyxel NR2101 começa hoje a ser comercializado em pré-venda por 399,99 euros, com 
opção de compra a prestações por €11/mês, durante 24 meses, com entrada inicial de 135,99€, em 
www.nos.pt. A partir do próximo dia 30 de março, estará disponível num conjunto de lojas 
espalhadas por todo o país, tendo as vendas início nesse mesmo dia. 
 
Com o lançamento do primeiro hotspot pronto para o 5G em Portugal, a NOS mantém a sua aposta 
na disponibilização dos equipamentos mais inovadores do mercado, reforçando os argumentos que 
posicionam a operadora como líder no caminho para a quinta geração móvel. 
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Sobre a NOS     
A NOS é o maior grupo de comunicações e entretenimento em Portugal. Oferece soluções fixas e móveis de última geração, 

televisão, internet, voz e dados para todos os segmentos de mercado. No mercado empresarial oferece um portefólio alargado 

de produtos e serviços, com soluções à medida de cada setor e de negócios de diferentes dimensões, complementando a 

sua oferta com serviços ICT, IoT e Cloud. Com uma rede preparada para o 5G e ao dotar a cidade de Matosinhos com a 5ª 

geração da rede móvel a NOS posiciona-se na linha da frente na implementação desta nova tecnologia e assume um papel 

de liderança na inovação associada às cidades inteligentes e ao desenvolvimento das sociedades 5.0. Por outro lado, o 

objetivo de reduzir as emissões de gases com efeito de estufa e contribuir para a sustentabilidade do planeta levou a NOS a 

subscrever a Carta de Compromisso “Business Ambition for 1.5ºC”, o que confirma o compromisso público da empresa para 

alinhar as suas emissões com as trajetórias de descarbo nização, necessárias para limitar o aquecimento global. 

É líder na distribuição e exibição cinematográficas com uma quota de 61,5% das receitas brutas sendo o exibidor com mais 

complexos (31) e salas (218). A NOS está no principal índice bolsista nacional (PSI-20), conta com 4,9 milhões de clientes 

móveis, 1,6 milhões de clientes de televisão, 1,8 milhões de clientes de telefone fixo e 1,4 milhões clientes de internet de 

banda larga fixa. 

Mais informação em http://www.nos.pt/institucional  
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