M O B I E L E D ATA

4G via wifi
Met een flinke bundel is het
natuurlijk interessant om met
meerdere apparaten te profiteren
van mobiel internet. Je kunt om
te beginnen natuurlijk de hotspotfunctie van je smartphone gebruiken. Andere apparaten kunnen
dan via wifi een verbinding met de
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Met de Huawei E5377 (ongeveer
€120) heb je zowel thuis als onderweg altijd de beste verbinding.
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Kun je nou besparen op je mobiele

4G. Het 4G-modem, die het signaal
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bijvoorbeeld maar 200 MB? Dan
kun je wellicht overstappen naar
een veel goedkoper abonnement.
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aanbieders ontlopen elkaar over
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