Budapest, 2015. szeptember 11.

99%-os 4G lefedettség egész Budapesten, új készülékek a kínálatban
Alig 10 hónappal a szükséges frekvencia készlet használatbavételét követően a Vodafone egész
Budapestet és az ország legnagyobb városait is lefedte a leggyorsabb mobilinternetes
szolgáltatással, a 4G-vel. A Vodafone 4G megfeszített ütemű hálózatfejlesztésnek köszönhetően
immár Budapest 99 százalékán, valamint minden nagyobb városban és a Balaton környezetében is
elérhető.
A Vodafone 2014 novemberében Budapest belvárosában indította el a minden korábbinál gyorsabb
mobilinternet hozzáférést nyújtó 4G szolgáltatását, miután a frekvenciapályázaton elnyerte a 4G/LTE
szolgáltatás elindításához szükséges 800 MHz-es és 2600 MHz-es frekvencia tartományt. A vállalat a
korábbi terveknek megfelelően folytatja az országos 4G hálózat kiépítését.
A Vodafone országosan 98,4 százalékos kültéri lefedettségű szélessávú mobilinternet hálózatán az ország
nagy részén már ma is elérhető a 42Mbps sávszélesség, ami a 4G szolgáltatás aktiválásával egyre többek
számára 75 Mbps-re nőtt. A hálózaton a 4G-képes telefonnal, vagy táblagéppel rendelkező felhasználók
minden eddiginél stabilabb és gyorsabb online szolgáltatásokat vehetnek igénybe mobiljukon,
villámgyorsan tölthetnek fel és le nagyméretű file-okat, videókat, vagy akár filmeket is.
A 4G lefedettség mellett a Vodafone kínálatában szereplő 4G-képes készülékek választéka is folyamatosan
bővül. A legfrissebb újdonságok közül immár elérhető a legújabb saját márkás okostelefon, a Vodafone
Smart Speed, valamint a HTC Desire 626 és egy igazi nagyágyú, a Samsung Galaxy S6 Edge+ is.
Vodafone Smart Speed
Az új Vodafone Smart Speed a legfrissebb Android operációs rendszerrel, kiváló tulajdonságokkal,
egykezes használathoz alkalmazkodó méretekkel és remek képességekkel érkezett meg a Vodafone
üzleteibe. A Vodafone Smart Speed ideális választás azoknak, akik szeretnék jó áron élvezni a Vodafone
egyre nagyobb lefedettségű országos 4G hálózatát és mindehhez egy korszerű, strapabíró és szép telefont
szeretnének használni. A Vodafone Smart Speed Red előfizetéses csomagokkal már 1 Ft-ért
megvásárolható, előre fizetős csomaggal pedig 24 990 Ft-ba kerül.
A 4,5 inches (11,43 cm), 854*480-as felbontású kijelzővel ellátott Vodafone Smart Speed okostelefon a
Lollipop 5.1-es operációs rendszerrel, négy magos Mediatek 6735M processzorral vásárolható meg
alumínium szürke és antracit színekben.
A Vodafone hálózatán kristálytiszta hangot biztosító HD-hang képességű Vodafone Smart Speed saját,
belső memóriája 8GB (ebből mintegy 4GB áll a felhasználó rendelkezésére), ami microSD kártyával akár
32GB-ig bővíthető. A telefon az előlapján 2MP-es, a hátlapon pedig 5MP-es kamerával rendelkezik,
utóbbival 720p-s, előbbivel 480p-s videó felvételre képes. A telefon akkumulátora 1780 milliamperes, ami
biztosítja, hogy normál használat mellett egész nap minden igényt kiszolgáljon.

HTC Desire 626
A HTC újdonsága 5 inches kijelzővel, 16GB belső (ebből 8GB szabadon felhasználható) és microSD
kártyával 32GB-ig bővíthető memóriával, 13 megapixeles hátlapi kamerával érkezik. A telefon 4 magos
processzorral és szintén az 5.1-es Android verzióval, a Lollipop operációs rendszerrel rendelkezik. A HTC
Desire 626 előfizetéssel már 1 Ft-ért megvásárolható, havi 5 ezer forintos készülék havidíjjal. A telefon prepaid csomagokkal 81 990 Ft-ba kerül.
Samsung Galaxy S6 Edge+
A Samsung Galaxy S6 Edge+ a jelenlegi okostelefon piac egyik kiemelkedő készüléke, két oldalán
lekerekített formájával pedig sokak szerint az egyik legszebb, vagy legérdekesebb is. A telefon 5,7 inches,
1440*2560 képpont felbontású képernyőjével, 25GB szabadon felhasználható belső memóriájával, 16
megapixel-es kamerájával, vagy a nyolc magos (Samsung Exynos 7 Octa - 4x 2.1GHz + 4x 1.5GHz)
processzorával egyaránt a legfejlettebb technológiát képviseli. A Galaxy S6 Edge+ 29 990 forintért
vásárolható meg 2 éves előfizetéssel és havi 10 ezer forintos készülék havidíjjal.
Letölthető képek a Smart Speed és a HTC D 626 telefonokról
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A Vodafone-ról
A Vodafone a világ egyik vezető mobilkommunikációs szolgáltatójaként öt kontinens 26 országában van jelen, és további 55
partnerhálózattal rendelkezik, több mint 444 millió ügyfélnek szolgáltat szerte a világon. A Vodafone teljes körű mobil
telekommunikációs szolgáltatásokat nyújt, beleértve a hang- és adatkommunikációt.
A Vodafone Magyarország Zrt. 1999. november 30-án kezdte meg magyarországi működését. A Vodafone Magyarország
integrált technológiai szolgáltató, amelynek portfóliójában a mobilkommunikációs, mobilinternetes és szélessávú
adatszolgáltatások egyéni és üzleti felhasználók számára egyaránt megtalálhatók.

