Vážení diváci televizního programu LTV Klimkovice & TA3
Pro vás, kte í sledujete naše televizní vysílání, p inášíme informaci o chystaných
zm nách. Jist jste v médiích zaznamenali, že se celostátn p ipravuje p echod
na digitální formu televizního vysílání. Firma B PLUS TV a.s., která
v Klimkovicích zajiš uje vysílání místního programu, musí být na digitální
zp sob ší ení p ipravena. Proto od pond lí 9. kv tna 2005 bude zahájeno
digitální televizní vysílání ve standardu DVB-T.
NOVÝ REŽIM VYSÍLANÍ LTV KLIMKOVICE, KANÁL 28
I.

ANALOGOVÉ VYSÍLÁNÍ PROGRAMU

:

t, Pá, So ve stávajících asech 7:00 - 8:00, 17:00 - 18:00, 22:00 - 23:00
II.

DIGITÁLNÍ VYSÍLÁNÍ

: Ne, Po, Út, St

III.

PROGRAM TA3 – jenom digitáln .

Co je zapot ebí pro to, abyste mohli p ijímat digitální vysílání?
1. Zakoupit si za ízení, které zpracuje digitální signál tak, abyste ho mohli
sledovat na svém televizoru. Za ízení s názvem SET TOP BOX je prodáváno
ve specializovaných prodejnách elektro – nap . v prodejn ATOS na
Mariánském nám stí v Mariánských Horách v cenách asi od 2 500,- K .
Do konce kv tna 2005 si mohou zájemci SET TOP BOX zakoupit i ve firm
B PLUS TV a.s. na Požárnické ulici za zvýhodn nou cenu 2 200,- K .

2. Toto za ízení SET TOP BOX p ipojit na anténu a dále k vašemu televizoru.
P ipojuje se stejn jednoduše jako nap íklad videorekordér.
Jaké jsou výhody digitálního p íjmu?
1. V první fázi bude z ejmá vyšší kvalita signálu. I v místech, kde jste nás dosud
mohli sledovat pouze ernobíle nebo se zna ným šumem, bude obraz
pravd podobn kvalitní.
2. Po schválení Radou pro televizní vysílání by mohly být mimo dnešní jeden
program v Klimkovicích vysílány sou asn ješt 3 jiné televizní programy.
3. Již dnes je možno digitáln v Klimkovicích a okolí p ijímat na 38. kanále 3
polské programy TVP1, TVP2 a TVP3.
Bližší informace vám budeme poskytovat v našem vysílání a na internetových
stránkách www.btv.cz a www. parabola.cz.
Vedení LOCAL TV plus, s.r.o.
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