
Katso tv:tä missä, miten  

ja milloin haluat!

IPTV 

• Tabletilla
• Matkapuhelimella

• Äly-tv:llä 
• Tietokoneella



Äly-tv

Tabletti

Tietokone

Matka- 
puhelin

IPTV-palvelulla voit  
katsoa tv:tä missä, miten  

ja milloin haluat! 

TV-box 



Lähes 200 kanavaa  

suoraan tv-boksiin!

IPTV-laajakaistapalvelun ansiosta et tarvitse enää lautasantenneja 

eikä sinun tarvitse viritellä kanavia. Lisäksi saat sovelluksen kaik-

kiin tv-laitteisiisi yhdellä liittymällä. Kun laitat boksisi virtajohdon 

seinään, saat kaiken valmiiksi ohjelmoituna. 

Ålcomin IPTV-sovellus tarjoaa useita erilaisia kanavapaketteja. Ålcomin kolme 
peruspakettia Small, Medium ja Large tarjoavat jokaiselle jotakin: urheilua, 
lastenohjelmia, uutisia, luonto-ohjelmia, sarjoja, elokuvia ja musiikkia. Ålcomin 
peruspakettiin kuuluu kaikkiaan 200 eri kanavaa, joiden lisäksi voit valita useita 
muita lisäkanavia ja -paketteja. Voit vuokrata elokuvia ja käyttää SPIN-lisä-
toimintoa, jolla voit nauhoittaa ohjelmia, joita haluat katsoa myöhemmin. Voit 
myös jatkaa suorien tv-lähetysten katsomista. 

Ålcomin IPTV antaa sinulle juuri oikeat eväät tv:n katseluun. Kaikki käy vaivat-
tomasti. Tarjolla on laaja kanavavalikoima sekä korkealuokkainen kuvanlaatu. 
Samalla saat tilaisuuden vuokrata elokuvia siirtymättä senttiäkään sohvalta. 



Kaikkien lisäpalvelujen,  

-kanavien ja -pakettien ostaminen 

ja lopettaminen käy vaivatta  

Kauppa-valikossa.  

Lisävalinnat



Tarjoamallamme IPTV:llä saat tulevai-

suuden interaktiiviset tv-sovellukset, 

joiden kautta katsot tv:tä, nauhoitat 

ohjelmia, vuokraat elokuvia, tauotat 

suorat tv-lähetykset ja tilaat lisäkana-

vat suoraa televisioosi silloin kun se 

sinulle sopii. 

Voit lisäksi valita lisäpalveluna Mobiili 

IPTV:n, jonka kautta voit katsoa tv- 

ohjelmia tabletilla, matkapuhelimella tai 

tietokoneella siellä missä itse haluat. 

Voit käyttää IPTV:tä vaikkapa mökillä tai 

bussissa, tai nauhoittaa ohjelmat mat-

kapuhelimen kautta kalastumatkalla. 

Kaikki on mahdollista, valinta on sinun! 

Mobiili IPTV 



Nauhoitus
Spin+-palvelumme avulla voit pysäyttää ja käynnistää uudelleen 
sekä suoria tv-lähetyksiä että nauhoitettuja ohjelmia ja sinulla on 
puolen vuoden rajoittamaton tallennusmahdollisuus. Voit siis kat-
sella suosikkiohjelmiasi silloin kun itse haluat, välittämättä ohjel-
mien lähetysajoista. Voit myös aikatauluttaa nauhoituksesi. Kaikki 
materiaali pysyy arkistossasi tallennettuna yhden vuoden. 



Elokuvien vuokraaminen SF Anytime -kirjaston laajasta valikoi-
masta ja trailereiden katselu käy vaivatta. Kun löydät haluamasi 
elokuvan, klikkaat vain ostokoodia. Elokuva on tuolloin käytössäsi 
ja voit katsoa sen niin monta kertaa kuin haluat 24 tunnin aikana. 

Kun valitset jonkun C Moren lisäpaketeista, saat samalla myös  
C More Play -elokuvakirjaston. Voit katsella maksutta useita  
erilaisia sarjoja ja niin paljon elokuvia kuin haluat. 

Vuokraa elokuva 




