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Seznam podporovaných zařízení Nordic TV

A. SET-TOP BOXY

B. MOBILNÍ TELEFONY A TABLETY

C. WEBOVÉ PROHLÍŽEČE

S naší Nordic TV se můžete v rámci jednoho účtu přihlásit až na 4 různé zařízení, z toho na dvou současně. Tato funkcionalita 
vám umožní sledovat vaše oblíbené pořady na velké televizi a zároveň také na tabletu, mobilu nebo notebooku.

Set-top box si můžete pořídit v rámci objednávky služby Nordic TV. Doručený set-top box je ihned připravený k užívání
služby. Po jeho zapnutí zadáte pouze párovací PIN kód, který Vám e-mailem zašleme. Set-top box je výborným řešením pro
zákazníky, kteří nemají Smart TV nebo řeší přechod na DVBT-2. Další výhodou je jeho přenosnost a rychlá instalace,
takže si ho můžete jednoduše sbalit na chatu a užívat si televizi i tam. 

Typ set-top boxu, který si v objednávce můžete zakoupit: Arris VIP 4302

Rádi sledujete TV i na cestách? Aplikace do mobilního telefonu nebo tabletu vám umožní sledovat oblíbený seriál nebo
sportovní přenos kdykoliv a kdekoliv chcete. Jednoduše si stáhněte aplikaci Nordic TV New do vašeho zařízení (zvolte stejný
postup jako když stahujete jiné aplikace) a Nordic TV bude všude s vámi.

Podporované typy mobilních telefonů a tabletů:

• všechna mobilní zařízení Android od verze 4.1.

• všechna mobilní zařízení s IOS verzí 10.0 a vyšší

• všechna mobilní zařízení s Windows Phone 8 a novější

Preferujete sledování internetové televize z počítače, případně z jiného zařízení přes webové rozhraní? Stačí se přihlásit
do Nordic TV zde: https://sleduj-nordic.tv.

Podporované typy webových prohlížečů:

• webové prohlížeče v systému Windows: Google Chrome 66; Mozilla Firefox Quantum 60; Opera 52, 53; Microsoft Edge 41

• webové prohlížeče v systému Linux: Google Chrome; Mozilla Firefox; Vivaldi

• webové prohlížeče v systému macOS: Safari s podporou ES2015; Google Chrome

Poskytovatel: Nordic Telecom s.r.o,
IČO: 04001281, sídlo: Jihlavská 1558/21 Praha 4,
140 00, zapsán u Městského soudu v Praze,  C 240959 www.nordictelecom.cz

800 666 777

D. SMART TV

• Android TV – všechny televize značek Sony Bravia, Phillips, Thomson, TLC a další s operačním systémem Android TV

• Apple TV od 4. generace s verzí tv OS 10 a vyšší (stáhněte si aplikaci Nordic TV New a zadejte párovací PIN kód)

• Samsung TV (stáhněte si aplikaci SledovaniTV a zadejte párovací PIN kód)


