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Usługa CANAL+ BOX 4K Ultra
HD
Cena

299,00 zł

Dostępność

Dostępny

Czas wysyłki

3 dni

Numer katalogowy

KARTA4631

Opis produktu
Najnowszy dekoder CANAL+ BOX 4K (model HY4001) to urządzenie wspierające technologię 4K HDR, oparte o system
operacyjny Android TV (9.0), posiadające dodatkowo głowicę DVB-T/T2. CANAL+ BOX 4K dedykowany jest usłudze prepaid
CANAL+ telewizja przez internet.
CANAL+ BOX 4K ULTRA HD to unikalny design i najnowsza technologia na wyciągnięcie ręki.
Wystarczy podłączyć urządzenie do Internetu, aby oglądać emocjonujący sport oraz najlepsze filmy i seriale na ŻYWO lub na
życzenie. To zupełnie nowy wymiar telewizji z pakietami, które można dostosować do swoich indywidualnych potrzeb (teraz
dostęp do 3 mies. GRATIS dowiedz się więcej poniżej). Dodatkowo BOX dzięki wbudowanemu wejściu antenowemu DVB-T
może zastąpić nam dekoder do odbioru darmowej telewizji naziemnej.
Dekoder jest wyposażony w system operacyjny Google Android TV 9™. Co daje nam możliwość instalacji dowolnych aplikacji
(np. YouTube, Netflix, HBO) znajdujących się w Google Play.
Uwaga!
Urządzenie do poprawnego działania nie wymaga posiadania wykupionej opcji Canal+. Oznacza to, że nawet bez opłacenia
pakietu Canal+ wciąż będziemy mogli korzystać z naszych zainstalowanych aplikacji.
Oglądaj, co chcesz i kiedy chcesz nawet przez 3 miesiące!
Miesiąc dostępu otrzymujesz w zestawie. Po tym okresie otrzymasz e-mail z kodem vouchera. Aktywuj go i korzystaj z
bezpłatnego dostępu nawet do dwóch miesięcy. Aby otrzymać voucher na dwa miesiące pełnej oferty zestaw należy
aktywować do końca 2020 roku. Potem sam zdecyduj, z których pakietów chcesz dalej korzystać.
Odkrywaj ulubione treści, aplikacje i gry w Google Play, m. in. HBO GO, Youtube, Tidal, Spotify.
Preinstalowane PREMIERY CANAL+ i Netflix
Prosta instalacja - wystarczy dostęp do Internetu.
Możliwość podłączenia anteny i dostęp do ponad 20 kanałów Naziemnej Telewizji Cyfrowej DVB-T.
Wbudowany Chromecast - udostępnianie treści bezpośrednio z telefonu na telewizor.
Możliwość oglądania jednocześnie na 3 urządzeniach.
Intuicyjna obsługa, nowoczesny pilot z wyszukiwaniem głosowym.
Poręczny BOX - możesz go zabrać na wakacje lub na działkę.
Cechy produktu:
Najnowszy system operacyjny Android TV 9.0
Płyta główna z 4-rdzeniowym procesorem Amlogic
S905X2 Quad-core 1.8 GHz (ARM Cortex-A53)
2GB RAM oraz 16GB pamięci flash
Złącza: zasilanie, LAN, cyfrowe wyjście audio optyczne
S/PDIF, USB 2.0 5V 500mA, HDMI 2.0, Tuner DVB-T2.
Dodatkowo Bluetooth BTLE 4.2, WiFi 802.11ac 2x2
Dual Band 2.4GHz & 5GHz
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Wymiary: 17,5 x 12,5 x 3,5 cm
Innowacyjny pilot działający po Bluetooth z wbudowanych mikrofonem.

Jak podłączyć CANAL+ BOX 4K?
1. Podłącz z telewizorem za pomocą kabla HDMI (brak w zestawie).
2. Podłącz do Internetu.
3. Jeżeli chcesz oglądać kanały nadawane w Naziemnej Telewizji Cyfrowej (DVB-T), podłącz naziemną antenę
kablem antenową.
4. Podłącz urządzenie do prądu, a następnie ustaw źródło sygnału w telewizorze.

W zestawie:
dekoder CANAL+ Box 4K
pilot (z bateriami)
zasilacz
karta gwarancyjna
krótka instrukcja obsługi
UWAGA!
Jeśli dekoder został zarejestrowany (aktywowany) odstąpienie od umowy kupna nie przysługuje konsumentowi zgodnie z
obowiązującymi przepisami (patrz regulamin naszego sklepu par.10 p.6m)

Dane techniczne
Parametry techniczne:
Złącza HDMI
Złącza Ethernet
Pamięć
Model
Cyfrowe wyjście audio
Złącza USB
Wejście antenowe
Wymiary
Masa
Zasilanie

1
1
2 GB RAM, 16 GB FLASH
HY4001
optyczne
1
1
175 x 125 x 35 mm
0,245 kg
Zasilacz 12V/1A max

Zalety i wady
+
+
+
+

dedykowany usłudze prepaid CANAL+ telewizja przez internet
Wbudowany tuner DVB-T/T2 H.265/HEVC
Obsługuje standard 4K HDR (HDR10 i HLG)
Android TV w wersji 9.0
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