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Internet dla wszystkich
Niezawodny szybki internet satelitarny dostępny
dla każdego w każdym miejscu w Polsce.
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Tooway™ - nowe możliwości
Szerokopasmowy internet przez satelitę Tooway jest niezawodnym rozwiązaniem
dla wszystkich osób chcących posiadać szybki niezawodny internet.

Zapotrzebowanie na dostęp do szerokopasmowego
Internetu w Polsce osiągnęło obecnie najwyższy
poziom. Aktualnie wiele placówek publicznych w
Polsce nie posiada dostępu do Internetu. Aby to
zmienić przygotowaliśmy dla Państwa ofertę usługi
dostępu do internetu Tooway™ .
Firmy: Eutelsat i ViaSat stworzyły nową usługę
dwukierunkowego dostępu do szerokopasmowego
Internetu przez satelitę KA-SAT. Tooway™ to
dwukierunkowe usługi nowej generacji umożliwiające
upstream i downstream przez satelitę.
W drugiej połowie 2010 r. firma Eutelsat wystrzeliła
satelitę KA-SAT, która została w pełni dedykowana
usłudze Internetu Tooway™. Satelita KA-SAT ma
możliwość zapewnia dostępu do Internetu 2
milionom użytkowników. Gwarantuje możliwość
transmisji danych z prędkością 70 Gbps.

Usługa Tooway™ zapewnia:
•

•

•

Szybki Internet - szybkość transmisji 18 Mbps dla
downlinku (prędkość pobierania danych) i 6 Mbps
dla uplinku (prędkość wysyłania danych).
Internet dostępny wszędzie – usługa dostępna
jest na terenie całej Polski z zachowaniem tej samej
wysokiej jakości transmisji w każdej lokalizacji.
Usługa dostarczana
jest bezpośrednio do
użytkownika bez ograniczeń terytorialnych.
Internet od zaraz - uruchomienie usługi jest bardzo
proste. Wystarczy podłączyć modem satelitarny do
komputera i zainstalować niewielką zewnętrzną
antenę satelitarną. Nie trzeba instalować żadnych
łączy telefonicznych.. Nie trzeba instalować żadnych
łączy telefonicznych.

Główną zaletą Internetu
satelitarnego Tooway™ jest
duża prędkość łącza
internetowego oraz
nieograniczony zasięg usługi,
niezależny od infrastruktury
naziemnej.
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Prosta i szybka instalacja
Tooway™ nie wymaga zastosowania nowych
standardów sprzętowych, instalacji dodatkowego
oprogramowania,
czy
zmiany
konfiguracji
komputera.
Do uruchomienia usługi Tooway™ wystarczy modem
i zewnętrzna antena satelitarna o niewielkich
wymiarach.

Wystarczy jedna zewnętrzna antena
o średnicy 68 cm (pasmo Ka) lub 96 cm (pasmo Ku)
oraz modem o wymiarach (23 x 23 x 3,8 cm) i
funkcjach zbliżonych do modemu kablowego lub
ADSL.
Modem podłącza się do komputera lub sieci
domowej za pomocą standardowego łącza Ethernet
RJ45 (100 Mb/s).
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Pokrycie obszaru całej Polski
Zasięg satelity Eutelsat KA-SAT 9° E

Zestaw satelitarny
Tooway
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Tooway

Kontakt
przypadku jakichkolwiek pytań prosimy o kontakt

Telefon: + 48 22 226 28 93
Faks: + 48 22 201 32 56
http://www.internet-satelitarny.eu
e-mail: info@internet-satelitarny.eu

Z przyjemnością odpowiemy na wszystkie Państwa pytania!

Zapraszamy do kontaktu

