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Nokia N9 med superantenne 
 

Vi har nu haft lejlighed til at teste Nokias nye smartphone N9 på vores netværk, og resultaterne har været intet 

mindre end imponerende. Nokia N9s sende- og modtage egenskaber er helt uovertrufne i forhold til de alle an-

dre telefoner vi har testet, og det betyder blandt andet en markant bedre netværksoplevelse i udkanten af vores 

netværksområder og i områder med dårlige signalforhold… 

 

Du kan læse hele historien på www.3.dk/d/nokia-n9-meego 

 

3 afholder en pressebriefing om Nokia N9 i 3Huset 8. september kl. 11 med deltagelse af Nokia’s produktchef og 

N9-ekspert Niels Kjeldstrup. Her kan du prøve N9 ”hands-on” og få alt at vide om operativsystemet MeeGo. Hvis 

du har lyst til at være med så kontakt Lasse eller Mette. 

 

 

For yderligere information: 

Lasse Vejen Mathiasen, Online Business Analyst, 3 Danmark, e-mail: lasse.mathiasen@3.dk, mobil: 31 200 154 

Mette Christiansen, kommunikationskonsulent, 3 Danmark, e-mail: mette.christiansen@3.dk, mobil: 31 200 883 

 

Du kan altid kontakte den vagthavende kommunikationskonsulent i 3’s kommunikationsafdeling på mobil 31 200 

202.  

 

 
Om 3: 

3 tilbyder danskerne mobiltelefoni og mobilt bredbånd på Danmarks bedste mobile datanetværk. I 2001 vandt 3 en 3G-licens 

og i 2010 en LTE-licens. Med kombinationen af 3’s eksisterende prisvindende 3G-netværk og det nye LTE-netværk, vil 3 også i 

fremtiden levere Danmarks bedste mobile datanetværk. 3 i Danmark er en del af Hi3G Access, som har mobillicenser i Dan-

mark, Sverige og Norge og ejes af Hutchison Whampoa Ltd. (60 pct.) og Investor AB (40 pct.). Begge ejere har global industriel 

og teknologisk erfaring. 3 samarbejder desuden med selskaber i Hutchison Whampoa-gruppen, som har 3G-licenser i Austra-

lien, Østrig, Hongkong, Macau, Irland, Israel, Italien og Storbritannien. Du kan besøge 3 på www.3.dk. 

”Hvis jeg inde midt i skoven lægger 
telefonen ned på gulvet i bilen, forsvin-
der en af 3G-signalstregerne og kun ved 
at holde hånden over telefonen i flere 
minutter, mens den ligger i bunden af 
bilen, kan jeg få den til at hoppe af 3G-
netværket og ned på 2G-netværket”, 
siger 3’s antennespecialist Christian 
Nielsen. (Foto: Nokia) 
 


