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Större TV-utbud till dig!

Kabel-TV

Sydantenn är Kabel-TV leverantör i ditt fastighetsnät.
Du kan välja att få basutbudet med bättre ljud- och bildkvalité samt lägga till egna
kanaler och paket, t ex C More och Viasat Guld.

		Digitalt
Basutbud
DVB-C Se alla kanaler
		
från det Analoga basutbudet i bättre bild- och
		
ljudkvalité. Årlig kostnad för programkort, f n 360 kr.

		Tilläggspaketen
DVB-C
		
Teckna aonnemang på de kanaler du själv väljer att titta på.
		
Årlig kostnad för programkort, f n 360 kr.

Tilläggspaket | september

2017

Du har möjligheternas TV

Vad väljer du?
te TV-utbud!
kanaler.
Välj från Sveriges bredas
Sveriges största utbud av
Hos oss har du tillgång till

Familjepaket, sportpaket,

barnpaket eller kanske filmpaket?

SERIER

NATUR

SPORT

BARN

FILM

Välj till kanaler ur ett tilläggsutbud där det
finns något för alla!

Titta igenom den bifogade foldern för att hitta just dina favoritkanaler.

DOKUMENTÄR
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Så här beställer du digital-TV
1.

Du behöver en digitalmottagare till varje TV som är anpassad för kabel-TV-signal (DVB-C).
Antingen inbyggd i din platta TV eller som en extern box.

2.

Till varje digitalmottagare och TV behöver du ett programkort som avkodar de digitala
kanalerna. På korten ligger det digitala basutbudet som grundabonnemang.

3.

Du tecknar ditt avtal på Svalövsbostäder.

Prislista Digitalmottagare
CA-modul/kortläsare CryptoCAM CI+

Används till TV med inbyggd digitalmottagare (DVB-C).
För att kunna se HD-kanaler måste även mottagaren i
TV:n klara CI+.

HD-box DILOG DCT-235-HD

Digitalmottagare för både digitala kanaler och
HD-kanaler.

HD-box DILOG DCH-760-HD

Digitalmottagare för både digitala kanaler och
HD-kanaler. Förberedd för inspelning via extern USBhårddisk (ingår ej). Dubbla tuners för att kunna spela in
en kanal samtidigt som man tittar på en annan.
Boxen är även förberedd för IP-TV.

695 kr
995 kr
2695 kr

HDD USB 500 GB Passar till Dilog DCH-760HD. Genom att ansluta hårddisken till din box kan du spela
in direkt från boxen. Har du en DCH-760 HD kan du dessutom spela in en kanal och titta på en annan
samtidigt. Storlek: 500 GB 795 kr

Herrevadsgatan 11B
Svalöv

Besökstider:
Måndag-Torsdag 10.00 - 16.00
Fredag 10.00 - 15.00
Lunchstängt 12.00 - 13.00

Kostnaden för utrustningen faktureras tillsammans med ditt abonnemang.
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