Modernizace na AC – jaké jsou výhody? Nevýhody nejsou.
Manuály jsou vytvářeny firmou SAO Computers jako bezplatná podpora klientů. www.saocomp.cz

Všem klientům, kteří chtějí tarif PAC_500, kde je nesdílená rychlost 20Mb/10Mb
doporučujeme modernizaci jejich stávajícího zařízení k internetu za nové. Tuto
výměnu provádíme zdarma a na některých místech je dokonce podmínkou toho,
aby klientovi mohl být tarif PAC_500 aktivován.
Proč si nechat zařízení vyměnit (instalaci zmodernizovat)?
Jedná se o technologii, která je opět o třídu výše než standardní technologie Airmax.
Je to jako kdybyste chtěli jezdit rychleji a dostali byste doporučení, abyste
vyměnili Fabii za Octavii a Vy byste zvažovali, zda tuto výměnu zdarma
přijmout ☺.
V čem je háček, proč byste (firma SAO) prováděli výměny zdarma?
Jedná se o modernizaci, která je výhodná i pro nás. Důvodem je to, že všechny tyto
technologie pracují v 5GHz pásmu a nové technologie umožňují přenést větší
množství dat než ty staré. Pásmo má ale stále stejné množství kanálů.
Dá se to opět převést na ta auta. Je to jako bychom měli například 4 proudou
dálnici, na které mohou jezdit jednotlivá auta dle rychlosti pouze v jednom
pruhu (jedna technologie). Cílem je to, aby se auto co nejrychleji bezpečně
přemístilo z počátku na konec (aby se informace co nejdříve a vcelku dostala
z internetu k uživateli). Tedy je i pro nás výhodnější, pokud budou jezdit ve 2
pruzích Octavie (AC technologie), v 1 pruhu Fabie (Airmax technologie) a v 1
pruhu Trabant (5GHz bez Airmax) než aby byly Trabanty ve 3 pruzích. Je třeba
totiž myslet na to, že frekvenční pásmo není nafukovací stejně jako 4 pruhy
dálnice. Myslím, že teď je již zcela pochopitelné proč to financujeme.

Vyplatí se mi platit 500Kč měsíčně včetně DPH za PAC_500?
Dle našeho názoru rozhodně ano. Na rozdíl od konkurence totiž nabízíme za tuto
částku nesdílenou rychlost 20Mb download a 10Mb upload, což nikdo nenabízí.
Navíc je v této ceně započtena i IPTV SledovaniTV, což značně rozšiřuje možnosti,
kde můžete bezplatně sledovat televizi a to jak na PC, notebooku, tabletu, chytrém
telefonu, chytré televizi nebo se settopboxem na jakékoliv televizi navíc v HD kvalitě.
Velkou výhodou je možnost nechat si automaticky nahrávat seriály, filmy apod. Dále
se Vám automaticky provádí až 7denní záznam televizních pořadů, prostě super.
Takže máte 2 služby za jednu cenu – navýšení rychlosti a televizi navíc zdarma.

Pokud o PAC_500 uvažuji, kdy si ho nechat aktivovat?
Vzhledem k tomu, že máme podzim a počasí bude pravděpodobně čím dál horší pro
montáže, doporučujeme provést montáž co nejdříve.
Navíc je nelogické nemít kvalitnější připojení dříve, není nač čekat.
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Jaké jsou hlavní výhody nové technologie oproti stávající?
1. Propustnost zařízení (vysílače) – viz obrázek, který mluví za vše.
Výhodou je velká přenosová rychlost díky standardu 802.11ac a modulaci až
256QAM.

2. Větší odolnost proti rušení - zvýšení kapacity spoje - technologie AIRPRISM

Navíc jsme vyjednali se společností SledovaniTV promo, které může být
příjemným bonusem.
Všem, kteří si u nás objednají PAC_500 s IPTV SledovaniTV, věnujeme Voucher,
pomocí kterého je možné aktivovat si na měsíc plnou nabídku programů. Určitě
nebude na škodu si na měsíc za chladných večerů užít HBO nebo některý z dalších
kanálů a to na všech typech zařízení. Tedy využijte a užívejte ☺!
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