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Serwis, montaż anten Cyfrowego Polsatu i Canal
https://www.cyfra.tv

Cyfrowa telewizja satelitarna oferuje klientom ponad 800 kanałów telewizyjnych i radiowych z Polski oraz
całej Europy. W chwili obecnej dostępne są dwie platformy cyfrowe - Cyfrowy Polsat i Canal . Serwis
instalacyjny to doświadczeni fachowcy oferujący montaż anten obu platform cyfrowych. 

Montaż lub ustawienie anteny satelitarnej to nie jest prosta czynność, wymagane są przyrządy pomiarowe oraz
duże doświadczenie. Instalatorzy cyfra.tv to specjaliści z dużym doświadczeniem wyposażenie w
profesjonalne mierniki cyfrowej telewizji satelitarnej. Ponad 20 lat w branży TV-SAT to gwarancja
prawidłowo wykonanej usługi oraz dobrego odbioru programów telewizyjnych. 

Programy polskie i zagraniczne z całego świata, usługi interaktywne oraz filmy na życzenie VOD. Wystarczy
kontakt z serwisem a w ciągu kilku dni dostarczymy Ci kompletny zestaw telewizji cyfrowej wraz z
montażem i pakietem programowym.

Kupujesz zestaw Cyfrowego Polsatu i nie ma kto Ci go zamontować ? Serwisanci szybko i sprawnie wykonają
instalację anteny satelitarnej oraz modemu szybkiego internetu LTE. W przypadku gdy posiadasz więcej niż 1
telewizor zapewnimy podłączenie usługi Multiroom HD umożliwiającej odbiór telewizji nawet w 6 pokojach
w ramach jednej umowy.
Możesz oglądać emocjonujący mecz w CANAL Sport, a Twój maluch w tym czasie, w innym pokoju
ulubioną kreskówkę na kanale MiniMini .

Canal oraz Cyfrowy Polsat nadają swoją ofertę za pośrednictwem satelity Hot Bird 13.0°E. Antenę należy
montować na ścianie południowej lub wschodniej budynku w miejscu zapewniającym widoczność nieba.
Antenę ustawiamy za pomocą miernika TV-SAT:
- w pionie (kąt elewacji)
- w poziomie (azymut - kąt pomiędzy kierunkiem południowym, a kierunkiem odbioru anteny w płaszczyźnie
poziomej - wschód wartości ujemne -zachód wartości dodatnie), 
- skręcenie konwertera / odchyłka polaryzacji ustawienie konwertera pod odpowiednim kątem w obejmie
wysięgnika antenowego.
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