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TVCABO aposta na Tecnologia
“Fiber To The Home”
 Operador implementa célula de operação totalmente suportada em Fibra Óptica em Luanda
 Bairro do Morro do Bento já tem clientes piloto e será o primeiro a receber tecnologia FTTH
 Investimento de cerca de USD 4,5 milhões na nova célula
 Novos projectos de expansão em análise

Luanda, 18 de Julho de 2011 - A TVCABO, operador pioneiro em Angola na distribuição
simultânea de televisão e de Internet, e primeiro operador a oferecer serviços de Internet (Banda
Larga) com velocidades reais de 8Mbps, volta a revolucionar o mercado com a primeira célula da
operação de Luanda totalmente em Fibra Óptica, com a Tecnologia FTTH – “Fiber To The Home”.
Esta iniciativa é mais um passo na estratégia de crescimento e adopção das tecnologias mais
recentes e inovadoras, da qual é já exemplo a operação em Benguela e no Lobito, que a TVCABO
inaugurou em Setembro do ano passado, e que já é totalmente suportada em Fibra Óptica, isto é,
desde a "central" (head end) até à casa do cliente.

Inovando e contribuindo para o desenvolvimento das telecomunicações no país, foi criada a
primeira célula da TVCABO em Luanda em FTTH, a qual permite oferecer mais serviços sobre a
mesma infra-estrutura. O Bairro do Morro Bento, neste momento já com clientes-piloto que estão a
contribuir para a última fase do projecto de implementação, é o primeiro a dispor em Luanda, de
uma rede totalmente construída em Fibra Óptica com esta tecnologia.

A nova célula da TVCABO no Bairro do Morro Bento funciona com recurso a uma rede FTTH
GPON, tecnologicamente avançada, e corresponde a um investimento total de cerca de USD 4,5
milhões. Com a introdução da nova Tecnologia FTTH, a TVCABO passará a expandir-se para
novas zonas e cidades do País, recorrendo sempre a esta tecnologia no futuro. Já estão em
análise de viabilidade novos projectos de expansão, dos quais se destaca a cidade do Lubango.

A base principal desta tecnologia é a Fibra Óptica – o meio de transmissão mais avançado e
capaz de suportar os serviços da nova geração, como a televisão de alta definição (HD), a TV 3D
e aplicações interactivas.
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Todas as novas áreas de expansão de rede da TVCABO irão utilizar esta tecnologia. A nova
célula do Bairro do Morro Bento entrará em comercialização em meados de Julho, sendo os
respectivos moradores os primeiros beneficiários desta tecnologia em Luanda.

Num esforço contínuo para responder com a maior eficiência possível às necessidades dos seus
clientes, este lançamento da TVCABO reforça a sua posição como operador pioneiro do mercado
tecnológico angolano.
Para mais informações, por favor contactar:
222 680 002 | tvcabo@tvcabo.co.ao

