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Telenor först ut att
erbjuda trådlös 4Grouter som ersätter
hemmets fasta

uppkoppling
Nu lanserar Telenor, tillsammans med D-Link, en ny typ av 4G-router för
hemmabruk. Routern, som ger hastigheter upp till 80 Mbit/s via 4G-nätet,
kan användas av flera användare samtidigt, och är därmed en bra lösning för
de som vill ersätta hemmets fasta uppkoppling.
Av alla hushåll i Sverige med fast bredband har mer än hälften en hastighet
på 10 Mbit/s eller lägre*. Telenors nya bredbandslösning ger hastigheter i
upp till 80 Mbit/s via 4G-nätet. Den trådlösa routern är enkel att ansluta och
ger dessutom möjlighet att dela 4G-anslutningen mellan upp till tio
användare. Såväl routern som Telenors abonnemang har även stöd för 3G,
vilket innebär att om man inte har 4G-täckning så kan man surfa på 3Gnätet som idag kan ge upp till 32Mbit/s.
– Vi ser en ökad efterfrågan bland våra kunder på flexibla lösningar för
bredband. Med 4G-routern blir det nu möjligt att ersätta hemmets fasta lina
samtidigt som man surfar med hastigheter som är högre än vad många idag
har i sin fasta bredbandsuppkoppling. Andra fördelar är att man kan ta med
sig modemet till exempelvis fritidshuset och även slippa vänta på långa
inkopplingstider, vilket ofta krävs för fast bredband, säger Jonas Lindström,
marknadschef Konsument, Telenor Sverige.
– Samarbetet med Telenor är ytterligare en milstolpe för D-Link och det är
givetvis väldigt stimulerande att kunna medverka till att Telenor är först ut
med en tjänst som ersätter den traditionella bredbandsuppkopplingen.
Eftersom 4G är en ny teknik, där vi i Norden ligger långt fram, ser vi också
en stor potential för vår produkt även internationellt, säger Mats Brager, VD
på D-Link.
Routern kommer att finnas tillgänglig hos Telenor från oktober.
* Källa: PTS Telemarknad 2010
D-Link 4G-router
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Formfaktor
– Storlek: 220 mm x 195 mm x 35 mm
– Vikt: 550 gram
Huvudfunktioner
– 4G/LTE
– 3G
– 4 LAN-portar, 1 Gbit/s (RJ45)
– 1 WAN-port (RJ45)
– 3 USB-portar
– 2 SMA externa antennkontakter
– WiFi 802.11n

•

– centraliserad hantering via TR069
– IPv6
Frekvenser
– LTE 2600/900/800 MHz
– DC-HSPA+/HSUPA/UMTS 2100 MHz

Om D-Link
D-Link, som firar 25-årsjubileum 2011, är en världsledande leverantör av
nätverksprodukter för det digitala hemmet, företag samt tele- och
bredbandsoperatörer. D-Link designar, utvecklar och tillverkar
nätverksprodukter som integrerar switching, trådlösa produkter, bredband,
lagring, ip-kameror och molnbaserad nätverkshantering. D-Link Norra
Europa (Norden och Benelux) etablerades 1995 och har idag drygt 60
medarbetare samt kontor i Bryssel, Helsingfors, Haparanda, Köpenhamn,
Oslo och Stockholm. www.dlink.se

Om Telenor
Telenor Sverige är en helhetsleverantör av telekommunikationstjänster vars
nät täcker 99 procent av landets befolkning. I Telenor Sverige ingår även
Bredbandsbolaget och Glocalnet. Tillsammans har de över 2 miljoner
abonnenter, en årsomsättning på 11 304 miljoner kronor (2010) och cirka
2200 anställda. Läs mer på: www.telenor.se
Telenor-koncernen är en internationell leverantör av
kommunikationstjänster inom tele-, data- och media. Utöver
mobilverksamhet på 11 marknader i Norden, Central- och Östeuropa samt
Asien har koncernen 39,6 procents ägarandel i VimpelCom Ltd. med
verksamhet på 10 marknader. Telenor-koncernen är en av världens största
mobiloperatörer med 120 miljoner mobilabonnemang i sina konsoliderade
verksamheter (Q1 2011), en årsomsättning på 95 miljarder norska kronor
(2010) och cirka 32 900 anställda. Telenor är noterat på Oslo Børs (TEL). Läs
mer på www.telenor.com

