Informacje o produkcie

Utworzono 22-07-2018

POWER3 TURBO (3*karta) v1.0.2
Cena :
134,15 zł (netto)
165,00 zł (brutto)
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Nr katalogowy : POWER3 TURBO 3k
Producent : S.L.J. ELEKTRONIK
Dostępność : Dostępny
Stan magazynowy : bardzo wysoki
Średnia ocena : brak recenzji

Jesteś abonentem Cyfry+ (nc+) bądź "Telewizji na Kartę" (TnK), lub
nc+ SMART HD+??

TR

Jeśli tak to ta oferta kierowana jest specjalnie dla CIEBIE.

Oferujemy system pozwalający na oglądanie różnych kanałów w tym samym czasie na kilku telewizorach korzystając tylko z jednej karty
abonenckiej i płacąc tylko jeden abonament.
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MULTIROOM w Twoim domu!
BEZ DODATKOWYCH OPŁAT DO ABONAMENTU!
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Urządzenie:
SPLITTER POWER3 TURBO
naszej produkcji czyli firmy S.L.J. "ELEKTRONIK"

NAJNOWSZA WERSJA v1.0.2
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<- SMART HD, oraz SMART HD+ ->
Poprawiona współpraca z kartami nc+ SMART HD+ oraz TV
kablowymi CONAX

Splitter w technologii Full HD oraz 3D.
Multisystem!
3 karty klienta w zestawie!

System 100% legalny!
Urządzenie pozwala w legalny sposób rozdzielić posiadany abonament np. CYFRA+ (nc+ z kartą abonancką Cyfra+!) na kilka tunerów
satelitarnych rozmieszczonych w kilku pokojach.
Urządzenie przesyła uprawnienia na kanały SD jak i HD a także 3D.

W końcu skończy się walka o pilot - teraz każdy z domowników będzie miał możliwość oglądania swojego (innego) ulubionego kanału w
tym samym momencie w innym pomieszczeniu!

Wygenerowano w programie www.oscGold.com
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Takie rozwiązanie umożliwi Ci system CARD SPLITTER POWER3 TURBO!:
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Ławty montaż i bezobsługowa praca urządzenia.
W zestawie dołączona jest POLSKA, ilustrowana i przejrzysta instrukcja obsługi.
Istnieje także mozliwość montażu systemu POWER3 TURBO na terienie miasta Ostrów Wielkopolskiego a także w jego okolicach (powiat Ostrów Wlkp).
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Masz już inny, stary splitter który nie spełnia Twoich oczekiwań?
Jesli tak to ta oferta kierowana jest także dla Ciebie.
Wymień swój stary, zacinający się splitter na nowe rozwiązanie jakim jest system POWER3 TURBO.
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Spliter zgodny z:
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Spliter obsługuje 3 systemy kodowania:

>>> Seca <<<
>>> Conax <<<
>>> Viaccess <<<
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Cyfra+
Cyfra+ HD
nc+ (z kartą abonancką Cyfra+!)
TnK SD
TnK SD z opcją SMART HD
nc+ SMART HD+ (na kartę)
Tp / Orange
TechniSat MTV
RedHot SexTv
Canal Digital
Canal Digital Nordic
Tv Vlaanderen
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Dzięki czemu otrzymujemy możliwość podziału uprawnień takich platform cyfrowych jak:
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i wiele TV kablowych w systemie CONAX bez parowania karty z dekoderem (pytaj przed zakupem o kompatybilność zestawu z Twoją TV kablową)

Splitter POWER3 TURBO jest bezpieczny w uzytkowaniu i spełnia wymagania Unii Europejskiej zawarte w Dyrektywach:
EMC: 2004/108/EC
LVD: 2006/95/EC

Wygenerowano w programie www.oscGold.com
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Na każdy zakupiony u nas przedmiot otrzymasz dowód zakupu (paragon/faktura VAT)!

Ekspresowa dostawa!
Przesyłki wysyłamy codziennie (pon-pt) za pośrednictwem
POCZTY POLSKIEJ i KURIERA POCZTEX!

Każdy wysyłany przez nas splitter umieszczony jest w firmowym, oryginalnym opakowaniu oraz zabezpieczony na czas transportu folią
bąbelkową, a opakowanie owinięte jest czarną folią stretch.
Istnieje mozliwość odbioru osobistego po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym w siedzibie naszej firmy (Parczew 26, 63-405
Sieroszewice)
pon. - pt. w godzinach 8.30 - 15.30.

Oferowany zestaw zawiera 3 karty klienta v1.0.2 więc pozwala legalnie rozdzielić jeden abonament na 3 tunery (3 pokoje)!

wygląd karty klienta:
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Jest to jeden z najszybszych splitterow na Allegro do obsługi aż 3 systemóm kodowania!
Starsze i wolniejsze splittery zostają daleko w tyle!
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Tylko 490ms - czasu odpowiedzi !!
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Inne jak:
Medium IV potrzebuje aż 910ms
Jeszcze inne potrzebują 700ms
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Urządzenie umożliwia podłączenie aż 6 tunerów, dlatego do zestawu można dokupić
dodatkowe karty klienta POWER3 TURBO.

Obsługa do 100% dostępnych na rynku tunerów*.
Bez różnicy czy Ariva, czy Strong, czy Opticum, czy Humax czy inny dekoder.
Wszystko działa bez najmniejszych problemów i zacięć.

Istnieje możliwość skonfigurowania zestawu z kartami klienta Łamanymi umożliwiającymi
zamknięcie klapki w tunerach - pytaj o szczegóły przez zakupem.
Wygenerowano w programie www.oscGold.com
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Obsługiwane modele tunerów:
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Przykład podłączenia dla 2 odbiorników:
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Przykład podłączenia dla 3 odbiorników:

Zaleca się stosować przewody 4-ro żyłowe.

Zalecane odległości:
Do 30 metrów (wewnątrz budynku) płaskim kablem telefonicznym,
Do 100 metrów skrętką komputerową czterożyłową.

W sumie zawartość całego kompletu CARD SPLITTER POWER3 TURBO:

-

Card Splitter POWER3 TURBO v1.0.2 - 1szt,
Karta Klienta uniwersalna "POWER3 TURBO" - 3szt,
Dedykowany zasilacz - 1szt,
Kabel na wzór z zarobionymi wtyczkami RJ11 (6P4C) - 1szt.
Pisemna GWARANCJA + dowód zakupu
Instrukcja obsługi
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Na urządzenie dajemy GWARANCJE 12 miesięcy,
każdy zestaw splittera jest sprawdzany przed wysyłką.
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Masz pytania, wątpliwości - pytaj

