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115 kanałów w JAMBOX Kablówce 3 Generacji

Cyfrowa telewizja kablowa JAMBOX wprowadza 20 nowych kanałów. Dotychczasowa oferta powiększyła się w
związku z tym o cztery nowe pakiety tematyczne: Więcej HD, Więcej Luzu, Więcej Sportu oraz Więcej Nauki.
Ponadto do pakietu wielotematycznego (podstawowego) dodano 5 nowych kanałów telewizyjnych. Do propozycji
programowej dołączył również nowy kanał dla dzieci. Abonenci JAMBOX będą mogli korzystać z pełnej oferty od
pierwszej połowy grudnia br.
To już piąte z kolei powiększenie oferty cyfrowej telewizji kablowej JAMBOX w ciągu ostatnich pięciu miesięcy.
Dotychczas abonenci mogli wybierać spośród 8 różnych pakietów. Po zmianach JAMBOX proponuje 12 pakietów
tematycznych i premium.
W nowoutworzonym pakiecie Więcej HD znalazły się kanały: Discovery HD, MTVN HD oraz TVP HD. Kolejna
nowość to pakiet Więcej Luzu gdzie abonenci mają do dyspozycji kanał BBC Lifestyle, DOMO, Kuchnia TV, Polsat
Cafe oraz Travel Channel. Miłośnicy sportu znajdą coś dla siebie w pakiecie Więcej Sportu oferującym kanały:
Extreme Sports, TVP Sport, Sportklub+ oraz Polsat Play. Nowy pakiet Więcej Nauki z kanałami: BBC Knowledge,
History Channel i Planete to propozycja dla poszukiwaczy wiedzy.
Nowe kanały zostały dołączone również do istniejących już pakietów. Pięć kanałów: BBC Entertainment, Movies 24,
Belsat TV, France 24 (francuski) i France 24 (angielski) dodano do pakietu podstawowego (wielotematycznego)
dostępnego dla wszystkich abonentów JAMBOX. Ponadto specjalnie dla najmłodszych widzów pakiet Więcej Bajek
został rozszerzony o kanał CBeebies.
Stale poszerzamy ofertę programową telewizji JAMBOX oraz regularnie dodajemy nowości do usług multimedialnych
- mówi Łukasz Sukiennik, dyrektor marketingu JAMBOX – Szczególnie zwracamy uwagę na powiększenie liczby
kanałów w wysokiej jakości obrazu i dźwięku, dzięki czemu nasi abonenci mogą w pełni korzystać z możliwości
naszej telewizji. Obecnie proponujemy już 9 programów w jakości HD– podkreśla. Nowe kanały, które wzbogaciły już
istniejące pakiety, nie wpłynęły na wysokość ceny usług telewizji JAMBOX. Nasi abonenci mogą cieszyć się
nowościami bez ponoszenia dodatkowych wydatków – dodaje.

--KABLÓWKA 3 GENERACJI - JAMBOX to w pełni cyfrowa, interaktywna telewizja kablowa HD. Platforma
multimedialna JAMBOX, łączy cechy mediów internetowych (interaktywność, szybki dostęp do informacji) z zaletami
telewizji kablowej (bogaty wybór kanałów, cyfrowa jakość obrazu i dźwięku). JAMBOX pozwala za pośrednictwem
odbiornika telewizyjnego m.in. na: dostęp do zasobów sieci Internet, odbieranie programów telewizyjnych w takich
konfiguracjach, jakie nie są dostępne w żadnej innej telewizji, korzystanie z jakości HD w telewizji kablowej.
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