T-Mobile přinese superrychlou optickou síť do Nýřan
T-Mobile staví optickou síť v celé České republice a pracuje na rozšíření pokrytí domácností
i v Nýřanech. Domácnosti získají přístup ke kvalitním službám – superrychlému a
neomezenému internetu s rychlostmi až 1 Gbps a skvělé digitální televizi.
Co to vlastně ta optická vlákna jsou?

Co občanům Nýřan nová síť přinese?

Optické připojení je v současné době nejrychlejším a nejstabilnějším
internetovým připojením. Je vedeno speciálními kabely z optických
vláken, ve kterých se signál šíří rychlostí světla – proto mají tak
vysokou rychlost přenosu.
Tato vlákna se používají pro superrychlé připojení k internetu,
ale také třeba pro digitální televize (IPTV) s televizním archivem.
A do budoucna na nich poběží připravované služby jako chytrá
domácnost a spousta dalších budoucích služeb, které budou vznikat
společně s technologickým vývojem. V porovnání s klasickým
(metalickým) telekomunikačním vedením má optická síť opravdu
hodně výhod. Tou největší je rychlost a stabilita internetového
připojení, které je bez omezení.

Získáte do budoucna další možnost pro připojení domácnosti
k internetu, k digitální televizi nebo dalším službám – v praxi to zvýší
cenu vaší nemovitosti. Souhlasem, který pro T-Mobile budou
získávat zaměstnanci našeho dodavatele, se nezavazujete
k používání služeb a nebude vás to vůbec nic stát. Jde jen
o souhlas s vybudováním přípojky.

Jak bude probíhat budování sítě v Nýřanech?
T-Mobile postaví síť ve vašem městě na vlastní náklady. Bude ale
potřebovat souhlasy od vlastníků nemovitostí pro umístění zařízení.
To jsou takové malé krabičky, které slouží pro připojení kabelů
z domů do sítě T-Mobile. Zařízení jsou pasivní – to znamená,
že nevydávají žádný zvuk, ani záření a k fungování nepotřebují
energii. Kabelové rozvody T-Mobile uloží do země a optické přípojky
podle možností umístí do krabičky na krátké stojánky nebo například
na plot.

Půjde kromě superrychlého internetu občanům i digitální
televize?
S novou optickou sítí budete v Nýřanech moci surfovat na
superrychlém internetu i sledovat naši T-Mobile televizi. Ta má samé
parádní funkce a umí se vám přizpůsobit. Třeba nahrávat nebo
přetáčet pořady. Tak se pojďte bavit!
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