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Ultramodern hálózat épült a Balatonnál: a Vodafone
máris készen áll a nyaralók rohamára
Újabb mérföldkőhöz érkezett a Vodafone hálózatfejlesztése
A nyári hónapokban hazánk egyik legnépszerűbb célpontja a Balaton, júniustól
augusztusig milliók látogatják Közép-Európa legnagyobb tavát. A megbízható, kiváló
minőségű és villámgyors mobilinternetet biztosító mobilhálózat egyaránt fontos turisták
és
nyaralók
és
ottlakók
számára.
Ezért
választotta
a
Vodafone
rádiós
hálózatfejlesztésének első helyszínéül a balatoni régiót.
A fejlesztések eredményeképpen az ország egyre nagyobb részén kerül elérhető
közelségbe a 2012 közepére tervezett „digitális kánaán”, amelyben a lakosság 99%-a
hozzáférhet a minden igényt kielégítő gyors mobilinternethez.
A balatoni szezonra készülve a mobilszolgáltató máris lecserélte 2G rádiós és
átviteltechnikai hálózatát, így immár a Huawei új, nagyobb kapacitású és nagyobb
lefedettséget nyújtó berendezései garantálják a minden eddiginél magasabb minőségű
szolgáltatást. Mindezt természetesen a nyaralók is érzékelhetik: a hanghívások minősége
tovább javult és a régió teljes területén elérhetővé vált a 2,5G-nek is hívott EDGE
adtátviteli szolgáltatás.
A szélessávú mobilinternet elméleti maximális letöltési sebessége első lépésben 14,4
Mbit/s-re nőtt 5,7 Mbit/s-os feltöltési sebesség mellett. A Vodafone ezenfelül –
Magyarországon elsőként – 42 Mbit/s-os elméleti letöltési sebességű mobilinternetet
nyújt ügyfeleinek, amelyet először a Balaton patinás városában, Balatonfüreden
élvezhetnek a felhasználók.
Ahogy a hálózatfejlesztés többi részében, úgy itt is kiemelt figyelmet kaptak a környezeti
szempontok: a balatoni régió megújult bázisállomásainak energiafogyasztása a
korábbihoz képest közel a felére csökkent.
Döbrőssy Gábor, a Vodafone Magyarország műszaki vezérigazgató-helyettese elmondta:
„Nemrég jelentettük be, hogy jövő nyárra teljesen megújítjuk a rádiós hálózatunkat és
mindenki számára elérhetővé tesszük a mobil internetet. Örülök, hogy a balatoni
régióban már a legkorszerűbb hálózattal szolgáljuk ki az ügyfeleinket.
Kiemelten fontos, hogy számukra a nyaralás idején is kiváló hálózatot biztosítsunk, akár
a hanghívásokról, akár mobilinternetről van szó, ezzel is meghálálva hűségüket.
Bízom benne, hogy fejlesztéseink üteme és sebessége másokat is meggyőz arról, hogy
érdemes kipróbálni a Vodafone hálózatát ahol Magyarországon elsőként érhető el a
42Mbit/s mobil adatsebesség!”
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