kabloteknik
Kabloteknik Bili?im Teknolojileri Tic. ve Paz.

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

-----------------------------------------*HD Teledünya'ya üye olmak için ABONEL?K BA?VURU FORMUNU sitemiz üzerinden hemen ücretsiz ve
zahmetsizce doldurabilirsiniz.
-----------------------------------------ÖZELL?KLER (ÖZET)
• Bu modül, SD ve HD Teledünya yay?nlar?n? en iyi kalitede izlemenizi sa?layacak ithal, orijinal ve
lisanasl? conax modüldür.
• Bu modül dvb-c (digital video broadcasting-cable) tunere sahip ve ci (common interface) destekli lcd, led
ve plazma tv lerin % 100 üne uyumludur.
• Set Top Box cihaz?, ekstra kumanda ve kablo kalabal??? olmadan tüm SD ve HD tüm Teledünya
kanallar?n?n en iyi kalitede izlenebilmesini sa?lar.
• TV’nizin tüm özelliklerini kullanabilir ve kanal s?ralamas?n? istedi?iniz gibi yapabilirsiniz.
• Conax Modül'ün kurulumunu anlatan bilgi notu sipari?iniz ile birlikte gönderilmektedir. E?er ihtiyaç
duyarsan?z ?irketimizden kurulum için telefonla ücretsiz teknik destek alabilirsiniz.
• Hem yay?nlar? en iyi kalitede izlemek, hem de daha uygun fiyatl? bir çözüm için size Teledünya HD Smit
Conax modülü öneriyoruz.
ÖZELL?KLER (DETAY)
Günümüzde birçok LCD, LED ve Plazma televizyon dahili DVB-C (Digital Video Broadcasting-Cable) tunerleri
sayesinde dijital kablo TV yay?nlar?n? alabilecek ?ekilde üretilmektedir. Bu özellikte ve CI (Common
Interface) modül giri?i olan TV'lerde Teledünya yay?nlar?, conax modüller yard?m?yla izlenebilmektedir.
TV'niz sadece Mpeg-2 video format?n? destekliyorsa SD yay?nlar?, Mpeg-2 ve H.264/Mpeg-4 video
formatlar?n? destekliyorsa SD ve HD yay?nlar? gösterebilecektir. 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 Modül deste?i ile ilgili bilgi alabilirsiniz.
Bu modül, DVB-C tunerleri olan LCD, LED ve Plazma TV'lerde Set Top Box cihaz? olmadan
televizyonunuzun tüm özelliklerini ve kendi kumandas?n? kullanarak Teledünya ve Sinema TV* kanallar?n?n
izlenebilmesini sa?layan Orijinal ithal Conax modül dür.
Teledünya'n?n ayl?k 9.5 TL olan ücretini ödeyerek Teledünya Temel Paketininde yer alan tüm SD ve HD
kanallar? (120'nin üzerinde SD, 10 adet HD) ayr?ca 3 boyutlu Teledünya Info 3D yay?n?n? ekstra kumanda
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ve receiver'a gerek kalmadan TV'nizin tüm özelliklerini (Program?n yay?n dilini seçebilme**, Picture in
picture, Electronic Program Guide-EPG, Program Info vs) kullanarak izleyebilirsiniz.
**Teledünya platformunda birden fazla dilde (?ngilizce, Frans?zca, Rusça, Lehçe, Yunanca, Türkçe) yay?n
yapan kanallar istenilen ses dili seçilerek 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 kanallar?nda yer ald??? birçok kanal? o anda yay?nlanan programa ba?l? olarak
verilen dil seçeneklerinden istedi?inizi seçerek izleyebilirsiniz.
Ürünümüz isminize kesilmi? fatural? (sat?? fi?i de?il), 2 y?l garantili (garanti belgeniz gönderilmektedir),
orjinal (kopya, çevirme, kaçak vb modül de?ildir) ithal Teledünya HD conax modüldür.
2 y?l garantili
Ko?ulsuz iade ve de?i?im garantili (ürünümüzden memnun kalmazsan?z 10 gün içinde iade edip paran?z?
geri alabilirsiniz)
?thalatç? firma güvencesiyle
Ücretsiz kargo (EFT veya Havale ile yap?lan ödeme için geçerlidir)
SD ve HD yay?nlar?n tamam?n? gösterebilir özellikte
*Sinema TV aboneli?iniz varsa SD ve HD sinema kanallar?da izlenebilir
SAMSUNG, LG, SONY, TOSHIBA, PHILIPS, PANASONIC, SHARP, GRUNDIG, LOEWE marka LCD, LED,
PLAZMA TV'lerin DVB-C destekli tüm modellerine uyumludur
Modül sayesinde set top box cihaz? alman?za gerek kalmayaca?? gibi ekstra kablo kalabal??? ve elektrik
sarfiyat?da olmayacakt?r.
Sipari? vermeden önce TV'nizin bu özelli?i (DVB-C tuner ve CI) destekledi?inden emin olmal? ve TV
modeline göre de?i?ik ayarlar gerekebilece?i bilinmelidir.
?irketimize mail atarak TV' nizin conax modülle Teledünya yay?nlar?n?n izlenmesine uygun olup olmad???
konusunda bilgi alabilirsiniz.
?irketimiz modülün kurulumu için ihtiyaç duyman?z halinde telefonla teknik destek vermektedir.
SatÄ±cÄ± Bilgisi
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