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Usługa CANAL+ BOX 4K UHD z dek.
HY4001 2M
Cena

299,00 zł

Dostępność

Dostępność - 3 dni

Czas wysyłki

3 dni

Opis produktu
CANAL+ BOX 4K ULTRA HD OTT
Unikalny design i najnowsza technologia. Wystarczy podłączyć CANAL+ BOX do internetu, aby oglądać emocjonujący sport
oraz najlepsze filmy i seriale na żywo lub na życzenie, dostępne w usłudze telewizji przez internet. BOX jest wyposażony w
system operacyjny Android TV ver.9

Oglądaj to co lubisz
CANAL+ telewizja przez internet to dostęp do tysięcy filmów, seriali i programów na życzenie oraz najlepszego sportu na
żywo. Wybierz jeden lub kilka pakietów. Nic nie ryzykujesz. Możesz zrezygnować w dowolnym momencie. Dodatkowo pierwszy
miesiąc jest za darmo + voucher na kolejny miesiąc.

Właściwości:
-

dostęp do serwisu CANAL+ telewizja przez internet na każdym telewizorze z gniazdem HDMI
dostęp do aplikacji CANAL+ PREMIERY z setkami hitów filmowych do wypożyczenia
posiada autorski launcher w pełni zgodny z interfejsem użytkownika serwisu CANAL+
obsługuje wszystkie kluczowe funkcjonalności serwisu
udostępnia możliwość oglądania kanałów Cyfrowej Telewizji Naziemnej DVB-T/T2 (po podłączeniu anteny DVB-T)
zapewnia dostęp do usług Google oraz sklepu Google Play wraz z możliwością instalowania aplikacji
wbudowany Chromecast
minimalistyczny i elegancki pilot zdalnego sterowania na bluetooth z mikrofonem i komendami głosowymi
obsługuje aplikację Netflix
obsługuje rozdzielczość 4K z HDR
jest mały i mobilny

Uruchomienie 2 miesięcy gratis:
Pierwszy miesiąc: aktywuj usługę zgodnie z instrukcją aktywacji znajdującą się w opakowaniu dekodera.
Drugi miesiąc: aktywuj otrzymany z Canal+ na Twojego maila kod vouchera.
CANAL+ BOX 4K ULTRA HD specyfikacja techniczna:
- system operacyjny Android TV ver. 9
- płyta główna z czterordzeniowym procesorem Amlogic S905X2 Quad-core 1.8 GHz (ARM Cortex-A53)
- 2GB RAM oraz 16GB pamieci flash
- złacza: zasilanie, LAN, cyfrowe wyjscie audio optyczne S/PDIF, USB 2.0 5V 500mA, HDMI 2.0,
- Tuner DVB-T2, H.265
- bluetooth BTLE 4.2, WiFi 802.11ac 2x2
- dual Band 2.4GHz & 5GHz
- wymiary: 17,5 x 12,5 x 3,5cm
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