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Link do produktu: https://hollex.pl/nc-telewizja-na-karte-modul-ci-4k-ecp-p-4576.html

nc+ telewizja na kartę +
moduł CI+ 4K ECP
Cena

199,00 zł

Dostępność

Dostępny

Czas wysyłki

48 godzin

Numer katalogowy

KARTA4576

Opis produktu
Usługa nc+ telewizja na kartę.
Najnowszy moduł CAM CI+ 4K ECP z ofertą „nc+ telewizja na kartę z Pakietem Start+”. Dostęp do ponad 150 kanałów, w tym 46 w
jakości HD na 1 miesiąc, na zasadach pre-paid, bez konieczności podpisywania umowy.
Moduł jako jedyny gwarantuje odbiór CANAL+ 4K Ultra HD i Museum 4K w ofercie abonamentowej.
Moduł ten pozwoli na odbiór kanału TVP 4K z satelity bez dodatkowych opłat podczas piłkarskiego Euro.
Moduł CAM CI+ 4K ECP umieszcza się bezpośrednio w telewizorze lub odbiorniku satelitarnym z gniazdem CI+ ECP. Umożliwia to korzystanie z
oferty nc+ bez dedykowanego dekodera oraz bez dodatkowych kabli, co znacząco ogranicza ilość połączeń. Do nawigacji po ulubionych
kanałach telewizyjnych wystarczy w tym przypadku jeden pilot - nie ma kolejnego od dekodera.
Poza wygodą, abonenci którzy zdecydowali się na moduł CAM CI+ 4K ECP zamiast standardowego dekodera podkreślą również oszczędność
energetyczną takiego rozwiązania. Ilość zużywanej energii zmniejsza się o ilość energii potrzebnej do działania dekodera. Od 05.10.2017 poza
dostępnym do tej pory pakietem Start+ pojawiła się dodatkowa oferta Komfort+ poszerzona o kilkadziesiąt kanałów TV. Różnica w cenie
pomiędzy Start+, a Komfort+ to tylko dodatkowe 20 zł.

OFERTA
Klienci, którzy zdecydują się wypróbować nową ofertę na start po miesiącu użytkowania będą mogli wybrać jedną z trzech opcji:
1) Pakiet Start+ z dostępem do 60 kanałów, w tym 20 w jakości HD, na zasadach pre-paid, bez umowy abonamentowej w cenie od 19,99 zł
miesięcznie (przy jednorazowej opłacie na 5m-cy). Minimalny okres na jaki można wykupić pakiet na kartę w opcji pre-paid to jeden miesiąc za
24,95 zł.
2) Pakiet Komfort+ z dostępem do 27 kanałów więcej od pakietu Start+, nadal na zasadach pre-paid, bez umowy abonamentowej w cenie od
39,99 zł miesięcznie (przy jednorazowej opłacie na 5m-cy). Minimalny okres na jaki można wykupić pakiet na kartę w opcji pre-paid to jeden
miesiąc za 44,95 zł.
3) Wybrany pakiet nc+ wraz z umową na jedną z dedykowanych ofert abonamentowych Platformy CANAL+ (ex.nc+) , (bez opcji CANAL+),
w cenie od 29,90 zł miesięcznie w zależności od wybranej opcji pakietowej.
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OPŁATY PODSTAWOWE

Oprócz pakietów podstawowych Start+, Komfort+ klient może dokupić na minimum miesiąc opcje dodatkowe wpłacając
odpowiednią kwotę. Pakiet dodatkowy trzeba aktywować na infolinii lub wysyłając SMS o treści podanej na stronie
https://pl.canalplus.com/telewizja-na-karte
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INSTALACJA
Instalacja modułu CAM CI+ 4K ECP wraz z kartą dostępową jest prosta i nie wymaga wizyty serwisanta. Warunkiem jest posiadanie telewizora z
wbudowanym tunerem cyfrowej telewizji satelitarnej lub odbiornika satelitarnego, które wspierają standard CI+, oraz anteny satelitarnej
ustawionej do odbioru satelity Eutelsat Hot Bird 13°E.
Do zestawu dołączana jest instrukcja z informacją, jak samodzielnie aktywować dostęp za pomocą sms-a lub telefonicznym wsparciem Biura
Obsługi Klienta Platformy CANAL+ (ex nc+).
Nowa usługa z modułem CAM CI+ 4K ECP wdrażana jest z myślą o abonentach wymieniających telewizory na modele nowszej generacji, oraz
użytkownikach oferty „telewizja na kartę” w wersji SD, która wygasła z dniem 31 października 2016. Moduł CAM CI+ 4K ECP z ofertą
Platformy CANAL+ (ex. nc+) umożliwi aktualnym klientom oferty SD odbiór zdecydowanie większej liczby kanałów: 82 zamiast aktualnych
19, w lepszej jakości obrazu (ponad 40 HD).

UWAGA - MODUŁ CI+ 4K ECP

Moduł CAM CI+ 4K ECP współpracuje z telewizorami oraz dekoderami zgodnymi z DVB-S2 i CI+ (z ECP). Karta w module jest w systemie Nagra
MA i jest całkowicie parowana. Moduł nie jest w trybie „legacy”, co oznacza, że działa tylko z urządzeniami z wejściami CI+, nie działa w
odbiornikach ze starszym typem gniazda CI.
Moduł jest gotowy do transmisji programów 4K w Platformie CANAL+, w tym CANAL+ 4K Ultra HD i Museum 4K.
Moduł ten działa m.in. w odbiornikach:

- Vu+ Zero 4K (działa tylko z odpowiednim oprogramowaniem i ustawieniami w menu - pytaj przy zamówieniu)
- Vu+ Ultimo 4K
- Vu+ Uno 4K SE
- AX 4KBOX HD51 (S2X)
- AX 4K BOX HD61
- Dreambox DM900 Ultra HD
- Dreambox DM920 Ultra HD
- GigaBlue Quad 4K
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- GigaBlue UHD UE 4K
- Octagon SF4008 E2 4K Combo
- TechniSat Digit ISIO STC UHD 4K
- TechniSat DIGIPLUS UHD S

Oprócz tego moduł współpracuje z telewizorami z wbudowanym tunerem satelitarnym zastępując zewnętrzny dekoder satelitarny. Są to
telewizory wiodących na rynku producentów: LG, Sony, Samsung, Panasonic oraz Thomson. Potwierdzono prawidłowe działanie na TV
Samsung UE48HU7500L.
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Nie gwarantujemy prawidłowej pracy modułu w każdym telewizorze, bo oprócz gniazda CI+ telewizor lub odbiornik powinien mieć tzw. ECP,
pozwalający właścicielowi praw do danego programu (a nie kanału), na zablokowanie dostępu na nieuprawnionym sprzęcie.
Prosimy o branie tego pod uwagę przy zamawianiu modułu, gdyż nie ma możliwości zwrócenia aktywowanego modułu.
Niektóre propozycje programowe mogą być blokowane na urządzeniach CAM nieobsługujących standardu ECP.
Najczęstszą przyczyną złej współpracy modułu z TV jest niekompatybilne oprogramowanie telewizora.
W takim przypadku odstąpienie od umowy nie przysługuje konsumentowi zgodnie z obowiązującymi przepisami, gdyż świadczenia usługi
rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta.
(patrz regulamin naszego sklepu par.10 p.6m)
Więcej na temat modułu można znaleźć w wydaniu 3-4/2020 magazynu SAT Kurier.

Zalety i wady

+
+
+
+

wygodny moduł CAM do własnego tunera lub TV
bez osobnego dekodera - jeden pilot mniej
bez osobnego dekodera - kolejne 'pudełko' nie pobiera prądu
gwarancja odbioru kanałów 4K: CANAL+ 4K Ultra HD i Museum 4K

- działa tylko w tunerach i telewizorach z CI+ (standard CI+ z ECP)
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