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TELEDÃœNYA HD CONAX MODÃœL

120.00 TL 90.00 TL (18 % vergi dahildir)
KazancÄ±nÄ±z : 30.00 TL

-----------------------------------------*HD TeledÃ¼nya'ya Ã¼ye olmak iÃ§in ABONELÄ°K BAÅžVURU FORMUNU sitemiz Ã¼zerinden hemen
Ã¼cretsiz ve zahmetsizce doldurabilirsiniz.
-----------------------------------------Ã–ZELLÄ°KLER (Ã–ZET)
â€¢Â Â Â Bu modÃ¼l, SD ve HD TeledÃ¼nya yayÄ±nlarÄ±nÄ± en iyi kalitede izlemenizi saÄŸlayacak ithal,
orijinal ve lisanaslÄ± conax modÃ¼ldÃ¼r.
â€¢Â Â Â Bu modÃ¼l dvb-c (digital video broadcasting-cable) tunere sahip ve ci (common interface) destekli
lcd, led ve plazma tv lerin % 100 Ã¼ne uyumludur.
â€¢Â Â Â Set Top Box cihazÄ±, ekstra kumanda ve kablo kalabalÄ±ÄŸÄ± olmadan tÃ¼m SD ve HD tÃ¼m
TeledÃ¼nya kanallarÄ±nÄ±n en iyi kalitede izlenebilmesini saÄŸlar.
â€¢Â Â Â TVâ€™nizin tÃ¼m Ã¶zelliklerini kullanabilir ve kanal sÄ±ralamasÄ±nÄ± istediÄŸiniz gibi
yapabilirsiniz.
â€¢Â Â Â Conax ModÃ¼l'Ã¼n kurulumunu anlatan bilgi notu sipariÅŸiniz ile birlikte gÃ¶nderilmektedir.
EÄŸer ihtiyaÃ§ duyarsanÄ±z ÅŸirketimizden kurulum iÃ§in telefonla Ã¼cretsiz teknik destek alabilirsiniz.
â€¢Â Â Â Hem yayÄ±nlarÄ± en iyi kalitede izlemek, hem de daha uygun fiyatlÄ± bir Ã§Ã¶zÃ¼m iÃ§in size
TeledÃ¼nya HD Smit Conax modÃ¼lÃ¼ Ã¶neriyoruz.
Ã–ZELLÄ°KLER (DETAY)
GÃ¼nÃ¼mÃ¼zde birÃ§ok LCD, LED ve Plazma televizyon dahili DVB-C (Digital Video Broadcasting-Cable)
tunerleri sayesinde dijital kablo TV yayÄ±nlarÄ±nÄ± alabilecek ÅŸekilde Ã¼retilmektedir. Bu Ã¶zellikte ve CI
(Common Interface) modÃ¼l giriÅŸi olan TV'lerde TeledÃ¼nya yayÄ±nlarÄ±, conax modÃ¼ller
yardÄ±mÄ±yla izlenebilmektedir. TV'niz sadece Mpeg-2 video formatÄ±nÄ± destekliyorsa SD yayÄ±nlarÄ±,
Mpeg-2 ve H.264/Mpeg-4 video formatlarÄ±nÄ± destekliyorsa SD ve HD yayÄ±nlarÄ± gÃ¶sterebilecektir.
TV'nizin modelini Bu e-posta adresini spambotlara karÅŸÄ± korumak iÃ§in JavaScript desteÄŸini
aÃ§malÄ±sÄ±nÄ±z 'a mail atarak DVB-C, Mpeg-2, H.264/Mpeg-4 ve Conax ModÃ¼l desteÄŸi ile ilgili bilgi
alabilirsiniz.
Bu modÃ¼l, DVB-C tunerleri olan LCD, LED ve Plazma TV'lerde Set Top Box cihazÄ± olmadan
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televizyonunuzun tÃ¼m Ã¶zelliklerini ve kendi kumandasÄ±nÄ± kullanarak TeledÃ¼nya ve Sinema TV*
kanallarÄ±nÄ±n izlenebilmesini saÄŸlayan Orijinal ithal Conax modÃ¼l dÃ¼r.
TeledÃ¼nya'nÄ±n aylÄ±k 9.5 TL olan Ã¼cretini Ã¶deyerek TeledÃ¼nya Temel Paketininde yer alan tÃ¼m
SD ve HD kanallarÄ± (120'nin Ã¼zerinde SD, 10 adet HD) ayrÄ±ca 3 boyutlu TeledÃ¼nya Info 3D
yayÄ±nÄ±nÄ± ekstra kumanda ve receiver'a gerek kalmadan TV'nizin tÃ¼m Ã¶zelliklerini (ProgramÄ±n
yayÄ±n dilini seÃ§ebilme**, Picture in picture, Electronic Program Guide-EPG, Program Info vs) kullanarak
izleyebilirsiniz.
**TeledÃ¼nya platformunda birden fazla dilde (Ä°ngilizce, FransÄ±zca, RusÃ§a, LehÃ§e, Yunanca,
TÃ¼rkÃ§e) yayÄ±n yapan kanallar istenilen ses dili seÃ§ilerek izlenebilir. National Geographic HD, National
Geographic Wild HD, BBC HD, Eurosport HD, Sinema TV HD, Sinema TV, Universal Channel, FX, National
Geographic, National Geographic Adventure, Animaux, Escales, Russian Travel Guide, e2, Disney Channel,
Nickelodeon, Kids Co, Cartoon Network gibi kanallarÄ±nda yer aldÄ±ÄŸÄ± birÃ§ok kanalÄ± o anda
yayÄ±nlanan programa baÄŸlÄ± olarak verilen dil seÃ§eneklerinden istediÄŸinizi seÃ§erek izleyebilirsiniz.
ÃœrÃ¼nÃ¼mÃ¼z isminize kesilmiÅŸ faturalÄ± (satÄ±ÅŸ fiÅŸi deÄŸil), 2 yÄ±l garantili (garanti belgeniz
gÃ¶nderilmektedir), orjinal (kopya, Ã§evirme, kaÃ§ak vb modÃ¼l deÄŸildir) ithal TeledÃ¼nya HD conax
modÃ¼ldÃ¼r.
2 yÄ±l garantili
KoÅŸulsuz iade ve deÄŸiÅŸim garantili (Ã¼rÃ¼nÃ¼mÃ¼zden memnun kalmazsanÄ±z 10 gÃ¼n iÃ§inde
iade edip paranÄ±zÄ± geri alabilirsiniz)
Ä°thalatÃ§Ä± firma gÃ¼vencesiyle
Ãœcretsiz kargo (EFT veya Havale ile yapÄ±lan Ã¶deme iÃ§in geÃ§erlidir)
SD ve HD yayÄ±nlarÄ±n tamamÄ±nÄ± gÃ¶sterebilir Ã¶zellikte
*Sinema TV aboneliÄŸiniz varsa SD ve HD sinema kanallarÄ±da izlenebilir
SAMSUNG, LG, SONY, TOSHIBA, PHILIPS, PANASONIC, SHARP, GRUNDIG, LOEWE marka LCD, LED,
PLAZMA TV'lerin DVB-C destekli tÃ¼m modellerine uyumludur
ModÃ¼l sayesinde set top box cihazÄ± almanÄ±za gerek kalmayacaÄŸÄ± gibi ekstra kablo kalabalÄ±ÄŸÄ±
ve elektrik sarfiyatÄ±da olmayacaktÄ±r.
SipariÅŸ vermeden Ã¶nce TV'nizin bu Ã¶zelliÄŸi (DVB-C tuner ve CI) desteklediÄŸinden emin olmalÄ± ve
TV modeline gÃ¶re deÄŸiÅŸik ayarlar gerekebileceÄŸi bilinmelidir.
Åžirketimize mail atarak TV' nizin conax modÃ¼lle TeledÃ¼nya yayÄ±nlarÄ±nÄ±n izlenmesine uygun olup
olmadÄ±ÄŸÄ± konusunda bilgi alabilirsiniz.
Åžirketimiz modÃ¼lÃ¼n kurulumu iÃ§in ihtiyaÃ§ duymanÄ±z halinde telefonla teknik destek vermektedir.
SatÄ±cÄ± Bilgisi
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