
ELEVADA CAPACIDADE FIABILIDADE DA REDEBAIXA LATÊNCIA
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Uma rede robusta capaz de assegurar conectividade 
(EPLC & IPLC) contínua e interconexão global 

CARACTERÍSTICAS 
DO SERVIÇO

     - 

• IPLC:
     - SDH, DWDM, Spectrum, OTN.

BENEFÍCIOS

Conectividade e cobertura global 

Entrega de serviço assegurada

24/7 suporte técnico e serviços de segurança

Transporte

SERVIÇO RECOMENDADO PARA:

ISP’s, carriers, OTT’s, empresas multinacionais, entidades de gaming, sector financeiro e todos os operadores que 

precisem de se conectar aos principais hubs de telecomunicações e pontos de sourcing IP. 
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Rota
11 países em África
e 3 na Europa
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O Produto de conectividade (EPLC e IPLC) Angola Cables, permite diversidade de conexões ponto-a-ponto ou 

multi-ponto, com alta resiliência e baixa latência para os principais destinos de sourcing de conteúdos digitais 

(Data Centers e Pontos de Troca de Tráfego – IXP´s) em África, Europa, Brasil, USA e Ásia.
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Rotas Internacionais (RTD)
(valores aproximados)

ASHBURNLOS ANGELES
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Fortaleza - Luanda ~63 ms

Fortaleza - Lisboa ~163 ms

Johannesburg - Miami ~180 ms

Fortaleza - São Paulo ~45 ms

São Paulo - Luanda ~106 ms

Miami - São Paulo ~104 ms

Fortaleza - Miami ~65 ms

Miami - Luanda ~125 ms

London - Luanda ~128 ms

Miami - Cidade do Cabo ~163 ms

 Lagos - Miami ~178 ms

New York - Cidade do Cabo ~190 ms

São Paulo - Cape Town ~140 ms

                   

Para saber mais sobre os nossos produtos e serviços
ou solicitar uma cotação queira por favor contactar:

AS37468 • www.angolacables.com

sales@angolacables.co.ao

Sobre a Angola Cables

*Centro de Análise de Dados de Internet Aplicada (CAIDA) 2022

SINGAPURA

FRANKFURT

AMSTERDAM

REMOTE PEERING

A Angola Cables é uma multinacional de telecomunicações angolana que opera no mercado grossista e que se dedica à 

exploração e comercialização de capacidade de circuitos internacionais de dados e IP Trânsito, através dos cabos submarinos 

WACS, MONET & SACS. A empresa internacional gere o IXP AngoNIX e os data centers AngoNAP Luanda e Fortaleza (Tier III), 

tendo sido classificada como a operadora mais interligada* no continente africano. Através de redes IP integradas, a 

multinacional de telecomunicações fornece baixa latência, conectividade de acesso directo aos maiores operadores 

de pontos de troca de internet (IXP) e fornecedores globais de conteúdo.

A Angola Cables possui também uma rede de cabos submarinos de alta capacidade, conectando-se directamente a mais de 

vinte pontos de presença e de troca de Internet em África, Américas, Ásia e Europa. Os AngoNAP Luanda e Fortaleza (Tier III) 

são outros dois data centres que a multinacional opera, sendo que realiza a gestão do PIX no Brasil e AngoNIX – um dos maiores 

pontos de troca de internet em África. Com os seus parceiros e revendedores em mercados seleccionados, a Angola Cables 

oferece soluções e serviços de conectividade avançados e seguros a uma gama de clientes de várias indústrias.


