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Vaša nová televízia –
beží všade, nech ste kdekoľvek!
Bavte sa s celou rodinou vďaka našej novej špičkovej televízii, ktorá vysiela 
programy vo vysokej digitálnej kvalite. Alebo si pozrite priamy prenos 
svojej obľúbenej športovej udalosti rovno z kancelárie. Nezmeškajte ďalšiu 
časť vášho seriálu len preto, že chcete stráviť víkend na chalupe. Nahrajte si 
ho a v pokoji si ho pozrite, keď sa vrátite domov. Alebo by ste si ho radšej 
pozreli z archívu? Naša televízia vám to všetko umožňuje, nech ste kdekoľvek, 
s kýmkoľvek a kedykoľvek.

Spoločnosť SWAN sa už vyše 20 rokov snaží naplniť potre-
by fi remných zákazníkov v oblasti telekomunikačných 
služieb a neustále rozširuje svoje portfólio. Prechod 
z televízie, ktorá funguje na tradičných technoló-
giách, do IP sveta so sebou prináša nové spô-
soby využitia televízie a možnosti jej začlenenia 
do ponuky telekomunikačných služieb. Zákaz-
ník ocení jednu kompletnú ponuku od jedného 
operátora na jednej faktúre.

Business TV sa zabýva tak u vás doma, ako 
aj vo vašej kancelárii. Vďaka funkciami nabitej 
digitálnej TV sa z vášho televízora stane domáce 
centrum zábavy či pohodový relax po práci. 
Na sledovanie stovky kanálov v tej najvyššej 
kvalite potrebujete iba internet s odporúčanou 
rýchlosťou 10 Mbps. Vyberte si jeden zo štyroch 
základných balíkov a k tomu tematické balíky 
či doplnkové služby podľa vlastného výberu. 
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Parametre služby
● 4 základné balíky s odlišným počtom 

kanálov S (>40), M (>50), L (>80), 
XL (>110)

● Funkcia Timeshift – zastavenie, 
pretáčanie s náhľadom, spustenie 
prebiehajúcej relácie od začiatku

● Programové EPG –  presné informácie 
o programe s funkciou kalendár

● Až 4 prístupy k jednej službe 
(využiteľné paralelne)

● Základný a extra archív v trvaní 7 dní
● Služba cez STB alebo bez STB

(cez plnohodnotné aplikácie)
● AI – na domovskej stránke sú 

zobrazené rozpozerané relácie, 
odporúčané relácie, triedenie obsahu 
podľa žánrov...

Výhody služby
● Dostupnosť služby kdekoľvek

cez internet
● Široká podpora zariadení: STB, 

smartTV (Samsung, LG, Sony, 
Philips), mobil/tablet (iOS, Android), 
AndroidTV, AppleTV, internetový 
prehliadač

● Moderný dizajn rozhrania
● Rýchla odozva pri pohybe v rámci 

jednotlivých používateľských 
rozhraní

● Základný archív v cene
(pre 10 kanálov)

● Nahrávanie a uloženie relácií v trvaní 
24 hodín až na 30 dní

● Pestrá ponuka kanálov rôznych 
žánrov

● Tematické doplnkové balíky (HBO, 
Cinemax, Filmbox, Maďarský) 

Služba
TELEVÍZIA S
TELEVÍZIA M
TELEVÍZIA L
TELEVÍZIA XL

Opis
viac ako 40 TV kanálov, z toho 23 v HD
viac ako 60 TV kanálov, z toho 38 v HD
viac ako 90 TV kanálov, z toho 48 v HD
viac ako 111 TV kanálov, z toho 60 v HD

Ponuka digitálnej televízie

Ak máte záujem o ponuku, kontaktujte svojho obchodníka alebo napíšte e-mail 
na adresu: sales@swan.sk.


