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connecting you

100% connectivity: dat is BASE. Een
supersnel netwerk met optimale dekking
door het hele huis.

connecting you

Technologie speelt een belangrijke rol in ons leven en in onze huizen. Het maakt
ons leven makkelijker en biedt enorm veel vrijheid. Een slimme woning is een
woning die in verbinding staat met de rest van de wereld. Technologie maakt die
verbinding en onderlinge communicatie tussen mensen en apparaten mogelijk.
Daarom is het belangrijk om nú vast na te denken over de connectivity die leven en
wonen in de toekomst makkelijker maakt: BASE.
Boven: Base outlets met WiFi access point
en twee vaste aansluitingen van 100
Mbps.

Rechts: Traditionele aansluiting
waar WiFi signaal steeds
zwakker wordt vanaf de
meterkast.

Onze leefomgeving wordt steeds
slimmer. Een huishouden heeft nu nog
gemiddeld vijf apparaten met verbinding
tot internet. Straks zijn dat er wel 500.
Om Netflix te kijken, muziek te streamen
in de badkamer of onze thermostaat op
afstand te bedienen, is straks overal snel
internet nodig. Gek genoeg leggen we
een supersnelle glasvezel verbinding
nu tot aan de meterkast, om vervolgens
slechts beperkte wifi-ontvangst te
hebben in onze woonkamer. Maar om je
smartwatch, je auto en meedenkende
koelkast in de toekomst te kunnen
bedienen, wil je een supersnelle
verbinding door je hele huis. Dat is de
basis. Dat is BASE.
Vanuit de meterkast wordt door middel
van een Plastic Optical Fiber, ofwel
POF-kabel, een super snel netwerk in je
huis aangelegd. Net zoals bij glasvezel
wordt er gebruik gemaakt van de

snelheid van het licht. Iedere ruimte, of
het nu je slaapkamer is, de badkamer
of je zolder, kan worden voorzien van
twee vaste aansluitingen én een wifi
access point. Omdat BASE past op iedere
wandcontactdoos heb je niet meer te
maken met die lelijke draden door je huis
of wifi-versterkers die niet werken. BASE
is daarnaast eenvoudig uit te breiden,

Altijd verbonden waar je ook bent
Supersnel
Betrouwbaar
Klaar voor de toekomst

dus je hoeft je niet druk te maken over
het aantal access points in je huis, alles is
mogelijk.
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