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Com Hems nya router ger upp till fyra 
gånger snabbare WiFi-hastighet än 
konkurrenterna 
 
 
Com Hem lanserar en ny router med den senaste generationens WiFi-teknik. 
Routern från Compal är snabbare, smartare och designad för att ge bättre täckning 
och snabbare uppkoppling i hela hemmet för Com Hems kunder.  
 
Enligt en studie utförd av Excentis, ett ledande testinstitut av nätverksteknik, är Compal-
routern upp till fyra gånger snabbare än konkurrenternas motsvarigheter och uppnår 
bättre prestanda vid längre avstånd. 
 
"Vårt bredbandsnät levererar redan idag höga hastigheter och för våra kunder är det 
viktigt att det går fort även när de surfar trådlöst. Vi har lyssnat på våra kunder, och med 
vår nya router kan de få upp till fyra gånger snabbare WiFi än från konkurrerande routrar”, 
säger Asanga Gunatillaka, Produktdirektör på Com Hem. 
 
Den nya routern har den senaste tekniken med bland annat tre antenner, Beamforming 
som känner av och riktar routerns trådlösa signaler mot den ansluta utrustningen och 
Dual Band som ger tillgång till frekvensbanden för både 2,4 och 5 GHz.  
 
Testet från Excentis visade att routern från Compal var bäst i test på alla avstånd jämfört 
med de bästa routrarna som Telia och Bredbandsbolaget för tillfället leverarar till sina 
kunder. Testet visade också att routern ger upp till fyra gånger snabbare WiFi-hastigheter 
samt upp till tre gånger bättre prestanda på långa avstånd än vad konkurrenternas 
routrar gör.  
 

 
Diagram: Högsta uppmätta uppströms och nedströms hastigheter som testats av Excentis 
 
 



   
 

 

Routern lanseras den 28 januari 2015 och ingår till och börja med i alla nya abonnemang 
på 250- och 500 Mbit/sek. Befintliga kunder kan köpa routern från 0:- til 799:- (+ frakt 
99:-), beroende på abonnemang och bindningstid. 
 
 
Information till redaktionen: 
 
Testet utfördes av Excentis, Com Hems Compal CH7486E-router uppnådde följande 
resultat mot de bästa routrarna som Telia och Bredbandsbolaget levererar: 
 

• Compal-routern hade 4 gånger snabbare genomströmning över WiFi 
• Compal-routern var 3 gånger snabbare på längre avstånd (mätt på avstånd upp 

till 16 meter) och visadebäst resultat på både nära, medelstora och långa avstånd 
 
 
Testet genomfördes av det oberoende testföretaget Excentis i deras testmiljö på 
uppdrag av Com Hem och omfattade ett antal trådlösa enheter från de största 
tillverkarna av mobiltelefoner, datorer och surfplattor.  
 
 
För ytterligare information, kontakta:  
 
Com Hem 
Fredrik Hallstan, Presschef 
Tel: 0761 15 38 30 
press@comhem.com 
 
 
 
Om Com Hem 
Com Hem är en av Sveriges ledande leverantörer av digital-tv, bredband och telefoni. 
Cirka 39 procent, närmare 1,85 miljoner, av Sveriges hushåll är anslutna till Com Hems 
nät och har tillgång till marknadens bredaste tv-utbud. Com Hem erbjuder prisvärda, 
högkvalitativa tjänster inom tv, bredband, fast telefoni och har ett konkurrenskraftigt 
erbjudande av bredband- och telefonitjänster för företag. Com Hem grundades 1983, har 
cirka 1 000 anställda och huvudkontor i Stockholm. Verksamheten bedrivs genom de tre 
dotterbolagen Com Hem AB, Phonera Företag AB samt iTUX Communication AB. Com 
Hem är noterat på Nasdaq Stockholm. För mer information, gå till: 
www.comhemgroup.se. 
 
 
Om Excentis 
Excentis grundades i maj 2000 erbjuder testning och konsulttjänster, specialiserad 
utbildning och produkter för telekom- och IT-branschen. Företagets värderingar av 
integritet och leverantörsoberoende, i kombination med ett välutrustat laboratorium och 
beprövad expertis inom IP, VoIP, SIP, digital-TV, nätverkssäkerhet, HFC-nät, (Euro) 
DOCSIS� och (Euro) PacketCable�, gör Excentis till det kompetenscentret i Europa till 
vilka kabeloperatörer, telekomoperatörer och tjänsteleverantörer kan vända sig för 
opartisk, teknisk support. För mer information, gå till: www.excentis.com 
 
 



   
 

 

 


