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De nye iPads er sjovere hos 3 
 
Der var nogle, der holdt vejret, da Apple præsenterede deres nye iPads i går, og der var gode 

nyheder.  Både den nye iPad og den nye iPad Mini understøtter 4G/LTE – og denne gang får 

danskerne også glæde af det. 
 
 

Det var med store forventninger, at man i går kunne følge Apples afsløring af den nye iPad og den nye iPad Mini. 

Ved sidste iPad-lancering understøttede den nemlig ikke 4G/LTE på de danske 4G-netværk. Men der var gode 

nyheder for danskerne. De nye iPads understøtter begge 4G/LTE i 1800 MHz-frekvenserne, som to af de danske 

operatører bygger 4G/LTE i – herunder naturligvis 3. 

 

Samtidig understøtter begge iPads 3G HSPA+ med hastigheder helt op til 32 Mbit/s. Det giver danskerne mulig-

hed for virkelig at få fart på surfen med deres nye iPads i hele landet – hvis de vælger det rigtige teleselskab. 

 

”Vi er virkelig begejstrede for at se, at de nye iPads både understøtter 4G/LTE og de høje 3G-hastigheder. Vi 

åbnede vores 4G/LTE-netværk i slutningen af september og har i dag master i lige knap 70 byer i Danmark. 

Samtidig har vi opgraderet hele vores prisvindende 3G-netværk til de høje 3G-hastigheder ved årets udgang. 

Det giver danskerne en bedre oplevelse med deres smartphones og tablets hos 3, fordi du har høj hastighed i 

hele netværket. Med smartphones og tablets har danskerne for alvor gjort datatrafikken mobil, og det er bare lidt 

sjovere at surfe på nettet, når du ikke bliver afbrudt, fordi du forlader en større by og ryger på fx EDGE-

hastigheder,” siger Mikkel Torsting, direktør for privatmarkedet i 3 Danmark.  

 

Det forventes, at der åbnes for 4G/LTE-adgangen i de danske frekvenser ved næste software-opdatering. 

 
 

For yderligere information (presse): 

Stine Green Paulsen, kommunikationschef, 3 Danmark, e-mail: stine.greenpaulsen@3.dk, mobil: 31 200 400. 

 

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 4G LTE-licens. Med kombinationen af 3’s prisvindende 3G-netværk og det nye 4G LTE-netværk, leverer 3 Dan-

marks bedste mobile datanetværk. 3 i Danmark er en del af Hi3G Access, som har mobillicenser i Danmark, 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 Australien, Østrig, Hongkong, 

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

 
 


