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Pressmeddelande 
Kista, 23 september 2022 

 

Sivers Semiconductors ställer ut och presenterar på Wi-Fi 
World Congress Europe 2022 
Sivers Semiconductors AB meddelar idag att dess dotterbolag Sivers Wireless 
kommer att delta på Wi-Fi World Congress Europe 2022 i Stockholm, med både 
utställning och talare. Sivers ställer ut 27-28 september i monter#19 och SVP Group 
Marketing & Communications, Patric Erlandsson, presenterar "Silicon technology 
for mmWave connectivity including 60 GHz radio" den 28 september kl 11:00. 

Wi-Fi World Congress är världens enda konferens och mässa med fullt fokus på att visa 
upp och stödja den globala WiFi-industrin. Under tre dagar, 26-28 september, samlar Wi-
Fi World Congress Europe världens WiFi-ledare under ett tak för att diskutera innovationer 
och möjligheter som WiFi-tekniken erbjuder. WiFi-tekniken utvecklas kontinuerligt och 60 
GHz-tekniken (även känd som WiGig) är en viktig möjliggörare för snabb och tillförlitlig 
bredbandsanslutning för en mängd olika applikationer. 

Utställningen pågår den 27-28 september. I monter #19 presenterar Sivers Semiconductors 
sina RF-produkter för 60 GHz-bandet, som förutom att vara kompatibla med WiGig-
standarden redan nu är redo att användas i de olicensierade 5G (5G NR-U) applikationerna. 
Dessutom kommer Sivers också att visa sina marknadsledande produkter för de 
licensierade 26,28 och 39 GHz-banden. 

Sivers Semiconductors är marknadsledande när det gäller att driva 60 GHz-radiolösningar. 
Patric Erlandsson, SVP Group Marketing & Communications kommer att ge Sivers syn på 
den växande marknaden för olicensierad millimetervågsteknik i sin presentation "Silicon 
technology for mmWave connectivity including 60 GHz radio" den 28 september kl 11.00. 

Sivers-teamet finns tillgängligt i montern för att svara på frågor och diskuterar gärna hur 
Sivers kan hjälpa kunder att få ut det mesta av 60 GHz-millimetervågstekniken och 
applikationer som kräver snabb, säker och tillförlitlig bredbandsanslutning. 

För att boka ett personligt möte med Sivers på plats vänligen skicka en förfrågan 
till events@sivers-semiconductors.com 

Om Wi-Fi World Congress: https://wifinowglobal.com/europe-2022/ 
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För ytterligare information vänligen kontakta: 
Anders Storm, VD och Koncernchef för Sivers Semiconductors 
Tel: +46 (0)70 262 6390 
Epost: anders.storm@sivers-semiconductors.com 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sivers Semiconductors AB är ett ledande och internationellt erkänt teknikbolag som levererar integrerade 
kretsar (IC:er) och moduler genom sina två affärsområden Wireless och Photonics. Wireless utvecklar 
millimetervågsprodukter för avancerade 5G-system för data- och telekommunikationsnät och 
satellitkommunikation. Portföljen inkluderar RF-transceivers, strålformande front end -IC:er, integrerade 
millimetervågsantenner, repeaters och mjukvarualgoritmer för optimal RF-millimetervågsprestanda. Photonics 
utvecklar och tillverkar halvledarbaserade optiska produkter för optiska fibernätverk, sensorer och optisk 
fiberkommunikation (Li-Fi). Bolaget är noterat på Nasdaq Stockholm under SIVE. Huvudkontoret ligger i Kista, 
Sverige. För mer information: http://www.sivers-semiconductors.com  
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