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Hvad er Gigabredbånd ?

• Når vi har ombygget kabel-tv-nettet, 

får I adgang til hurtigere og mere stabilt internet 

(også kaldet Gigabredbånd) 

• Arbejdet er begyndt i hele landet

og varer indtil slutningen af 2017

• Vi bruger eksisterende kabler og opgraderer alt udstyr

(centraler, forstærkere, stik, filtre, modem osv.)

• I slutningen af 2017 tilbyder vi produkter på

op til 1.000 Mbit/s til 1,4 mio. husstande
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Hvordan laver vi Gigabredbånd ?



Hvad kan I konkret
få ud af Gigabredbånd

- Under optimale forhold

Hele familien kan streame samtidig i høj kvalitet

Hente 25 billeder på ét sekund

Downloade Windows 10

på 40 sekunder

Op til 1000

Mbit



Hvad skal være på plads, 
før I kan få Gigabredbånd ?

Jeres område 
skal være 
ombygget

FM-signal 
slukkes

Ny startfrekvens 
til tv-kanaler (450 

MHz)

I skal have nyt 
vægstik i 

hjemmet og nyt 
modem



Bedre wi-fi i hjemmet



Ny wi-fi extender løsning

2. Kvartal 2017

Wi-fi assistent i Mit YouSee app

2. Kvartal 2017

Nyt Docsis 3.1 modem

1. Kvartal 2017

Nye løsninger vil forbedre wi-fi-oplevelsen i hjemmet



Ny wi-fi extender løsning vil skabe fuld dækning med et 

intelligent trådløst netværk i hjemmet
Ny wi-fi extender løsning

2. Kvartal 2017

• Nå ud med trådløs dækning til alle steder i hjemmet 

– også større områder eller dårlig dækning

• Forbliv forbundet med en stærk forbindelse 

- også når du bevæger dig rundt

• Flere enheder forbundet uden at forbindelsen bliver 

forringet

• Trådløs forbindelse af flere tv-bokse i hjemmet





Huawei: 

P9, P10 

Sony: 

Xperia XZ, Xperia X, 

Xperia compact

Samsung:
Galaxy S6, S6 

edge, S6 

edge+, S7, S7 

edge, A3, A5

Apple: 
iPhone 6, iPhone 6+, 

iPhone 6s iPhone 

6s+, iPhone 7, iPhone 

7+, iPhone SE

Hvilke telefoner vil kunne benytte Wi-Fi opkald?

Klar fra start



Tak for opmærksomheden


