OFERTA KANAŁOWA

PŁATNY KANAŁ HD (BEZ REKLAM)

Stingray Classica to najlepsze produkcje z całego świata w połączeniu z operą, koncertami,
baletem, portretami i dokumentami nadawane 24/7. Kanał prezentuje słynnych dyrygentów,
takich jak Sir Simon Rattle, Valery Gergieva, William Christie i Gustavo Dudamel. Stingray
Classica pozwala cieszyć się pełną skalą występów scenicznych, takich jak La Boheme,
Otello, Aida, Swan Lake, Tosca i Zoroastre w zaciszu własnego domu. To wszystko w
najlepszej jakości obrazu HD i dźwięku z Dolby Digital Audio! Wszystkie opery są
zaopatrzone w napisy w języku angielskim lub francuskim.
www.classica.stingray.com
Język: Sześć opcji napisów do wyboru w tym: angielski i francuski
PŁATNY KANAŁ HD (BEZ REKLAM)

Stingray DJAZZ to pierwszy i jedyny kanał telewizyjny na świecie poświęcony muzyce
jazzowej nadawany 24/7 obejmujący wszystkie gatunki jazzowe, począwszy od jazzowych
festiwali po ekskluzywne koncerty odbywające się w najlepszych klubach jazzowych jam
session oraz nagrania ze studiów i klipy. Stingray DJAZZ to również filmy dokumentalne
poświęcone historii jazzu, oraz światowe gwiazdy tej estrady. W każdy wieczór na kanale
można obejrzeć koncert lub spektakl w prime timie. Znajdziesz tu takie legendy jak: Satchmo,
Milese itp. Kanał dostępny w jakości HD z dźwiękiem Dolby Stereo.
Język: Francuski

www.djazz.stingray.com

PŁATNY KANAŁ HD (BEZ REKLAM)

Stingray iConcerts - to kanał muzyczno-rozrywkowy, bez reklam, prezentujący przeboje
muzyki współczesnej w formie koncertów. Można w nim obejrzeć i posłuchać mega gwiazdy,
starannie wyselekcjonowane, najlepsze i największe hity wielu dekad. To jedyny kanał
prezentujący wykonawców podczas wykonywania koncertów. Stingray iConcerts pokazuje
najlepsze festiwale plenerowe i muzyczne spektakle. Stingray iConcerts to również filmy
dokumentalne, ekskluzywne wywiady z gwiazdami muzyki pop rock, a wszystko to
w jednym kanale, o każdej porze dnia i nocy.
www.iconcerts.stingray.com
Język: Angielski
Istnieje opcja pakietowego zakupu kanałów (Stingray Classica, DJAZZ, iConcerts).

PŁATNY KANAŁ SD i HD (BEZ REKLAM)

ducktv - to kanał telewizyjny nadawany już w ponad 100 krajach, skierowany przede
wszystkim do najmłodszych dzieci w wieku od 6 miesiąca do 36 miesiąca życia, oraz do ich
rodziców. Program jest całkowicie bezpieczny i przyczynia się do prawidłowego rozwoju
i socjalizacji dzieci. Grafika i dźwięki pobudzają u dzieci wyobraźnię, fantazję, kreatywność,
chęć uczenia się i poznawania otaczającego je świata. Ramówka obejmuje animacje, krótkie
bajki rysunkowe oraz bloki edukacyjne. Zawartość kanału jest przygotowywana przy
współpracy psychologów dziecięcych. Dwie bezpłatne aplikacje na smartfony i iPody. W
Polsce kanał jest dostępny w takich sieciach jak: TOYA, Multimedia Polska, INEA, Netia,
PLAY
i
u
kilkudziesięciu
innych
operatorów
kablowych.
www.ducktv.tv
Język: Brak

PŁATNY KANAŁ HD (BEZ REKLAM)

ducktv plus to dziecięcy kanał telewizyjny, stanowiący rozszerzenie kanału ducktv,
skierowany do dzieci w wieku od 2 do 4 lat. Ramówka obejmuje szybsze, płynniejsze ruchy
oraz animacje, dzięki którym dzieci poznają m.in. kształty geometryczne w otaczającym je
świecie, co pozwala u dziecka zwiększyć poziom koncentracji i ciekawości. Dodatkowo, na
kanale prezentowany jest szerszy zakres dźwięków, spokojna, wpadająca w ucho muzyko,
ludzkie odgłosy typu śmiech, westchnienie, nucenie itp. oraz bloki edukacyjne. Zawartość
kanału jest przygotowywana przy współpracy psychologów dziecięcych. ducktv plus jest
bezpiecznym dla dziecka kanałem bez reklam.
Język: Brak

PŁATNY KANAŁ SD

FashionTV Lifestyle to międzynarodowy kanał telewizyjny w 100 % poświęcony modzie,
nadający transmisję 24 godziny na dobę na całym świecie. Oferuje widzom najnowsze pokazy
mody, ostatnie trendy podróże, ciekawe przepisy kulinarne, programy o zdrowym odżywianiu
i stylu życia, wellness, prywatne życie celebrytów oraz wiele, więcej inspirujących
programów.
Język: Angielski

www.fashiontv.com

PŁATNY KANAŁ HD

FashionTV Paris HD to międzynarodowy kanał telewizyjny w 100 % poświęcony modzie,
nadający transmisję 24 godziny na dobę na całym świecie. Oryginalny kanał skupiony na
przede wszystkim najważniejszych informacjach i trendach modowych z największych
fashion weeków, prezentujący piękne top modelki i najznakomitszych projektantów.
www.fashiontv.com
Język: Angielski

PŁATNY KANAŁ 4K

Fashion TV 4K prezentuje krystalicznie czysty obraz ze wszystkimi rodzajami tematów,
takimi jak tygodnie mody, ostatnie trendy modowe najlepsze modelki i modele, znanych
projektantów, ubrania na każdą okazję od ślubu po kostiumy kąpielowe oraz nowości
makijażowe.
www.fashiontv.com
Język: Angielski

PŁATNY KANAŁ HD

English Club TV pozwala widzom udoskonalać i poszerzać znajomość języka angielskiego.
Zawartość programowa kanału jest zrównoważona i obejmuje zarówno programy edukacyjne
jak rozrywkowe dla widza o zróżnicowanej znajomości języka angielskiego. W ofercie
English Club TV znajduje się pasmo "Kids" z ponad 300 epizodami interaktywnymi do nauki
języka angielskiego dla najmłodszej widowni. Ponadto, w ofercie kanału - najpopularniejsze
filmy i kreskówki z napisami oraz specjalny blok do nauki języka dla dzieci w wieku
przedszkolnym. English Club TV to kanał edukacyjny dla tych, którzy chcą poznać i nauczyć
się języka angielskiego. Kanał jest obecny w ponad 100 krajach na całym świecie.
www.english-club.tv
Język: Angielski

PŁATNY KANAŁ SD i HD

Al Jazeera English to Arabska telewizja informacyjna, obejmująca aktualności, wydarzenia
na żywo, filmy dokumentalne, biznes, sport i pogodę. Nadająca 24 godziny na dobę w języku
angielskim. Strategia programowa Al Jazeera obejmuje m.in. prezentowanie tematów
kontrowersyjnych politycznie i zapraszanie emigracyjnych dysydentów świata arabskiego
oraz tematów istotnych kulturowo, takich jak rola kobiet w społeczeństwie. Jej atutem jest
także, posiadanie wyłączności na emitowanie przekazów Al-Ka’idy. Al Jazeera English
nadaje zarówno informacje o regionie jak i o wydarzeniach na całym świecie, mając
w zasięgu potencjalnie 1 miliard widzów posługujących się językiem angielskim. Na polskim
rynku Al Jazeera jest dostępna m.in. na platformie Polsat Box, Canal+ oraz w sieciach
kablowych Vectra, INEA, Netia, SGT, ISKO, Stansat i w Hotelach Diament.
www.aljazeera.com
Język: Angielski

PŁATNY KANAŁ HD (BEZ REKLAM)

Bollywood HD to pierwszy kanał w Polsce prezentujący wyłącznie filmy z Indii. Nadawany
jest m.in. w Rosji, krajach byłej WNP, Izraelu, Rumunii oraz Republice Południowej Afryki.
Produkcja filmowa w Indiach to około 1000 filmów rocznie, a Bollywood HD oferuje 600
godzin premier na rok. Aktorzy kina Bollywood dorównują gwiazdom kina Hollywood m.in
Aishwarya Rai, najpiękniejsza kobieta świata i gwiazda kina. Indyjskie kino oferuje widzom
najlepszą jakość dźwięku i obrazu. Bollywood HD to nie tylko energetyczna muzyka, która
pokazuje przeważnie problemy miłosne bohaterów ze sporą ilością piosenek i scen
tanecznych, to także sensacyjne filmy na światowym poziomie. Indyjskie kino jeszcze nigdy
nie było tak dobre, a teraz również dostępne w Polsce i po polsku.
www.isgmedia.com
Język: Polski

PŁATNY KANAŁ HD

TVIQ to edukacyjny kanał telewizyjny w jakości HD dla dzieci, młodzieży i dorosłych, który
otrzymał oficjalny patronat stowarzyszenia MENSA. Programy na kanale pomagają
stymulować mózg oraz zwiększać IQ widza poprzez rozwiązywanie logicznych zagadek,
układanek oraz zadań, najczęściej w formie quizu. Na kanale programy zostały podzielone na
trzy kategorie trudności: Kids, Junior oraz Master. Widzowie mają możliwość przesyłania
odpowiedzi na logiczne zagadki w formie online i sprawdzenia swoich umiejętności
w szerszym gronie graczy. TVIQ jest nadawany 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu.
Oglądając TVIQ masz pewność, że wybierasz wartościową treść i dbasz o rozwój
intelektualny!
www.facebook.com/tviqgame
Język: Angielski

PŁATNY KANAŁ HD

Twoja.TV – to w pełni interaktywna telewizja, w której to widz jest twórcą
i współproducentem. To pierwszy kanał łączący świat Internetu z telewizją. Na kanale Twoja
TV pojawiają się m.in. programy rozrywkowe w kategoriach: muzyka, videoblogi, kulinaria,
motoryzacja, gry, podróże, lokalne produkcje, tzw. dziennikarzy społecznych, oraz animacje,
dokumenty a nawet fabuła. Twoja TV to ok. 1000 produkcji w pierwszym roku działalności
czyli 50 nowości/miesiąc. Wszystkie treści na kanale nadawane są w technologii HD.
www.twoja.tv
Język: Polski

PŁATNE KANAŁY SD i HD (BEZ REKLAM)

Sapphire Media International jest największym dystrybutorem materiałów rozrywkowych
dla dorosłych w Europie. W Polsce oferuje kanały erotyczne Hustler TV, Hustler HD, Private
TV, Blue Hustler, Barely Legal TV oraz usługi VOD. Ekskluzywna rozrywka oraz filmy dla
dorosłych. Porcja erotyki w najlepszym wydaniu pokazująca odważne sceny miłosne
z gwiazdami kina erotycznego. Blue Hustler i Barely Legal TV – rozrywka typu softcore,
Hustler TV, HD oraz Private TV prezentują mocne sceny erotyczne z udziałem pięknych
kobiet i wspaniale zbudowanych mężczyzn w pikantnych sytuacjach. Filmy pochodzą
głównie ze studiów amerykańskich. Na kanale Hustler HD prezentowanych jest 15-20
premier filmowych miesięcznie.
www.sapphiremedia.com
Język: Oryginalny

BEZPŁATNY KANAŁ SD i HD

Red Carpet TV - to polski, bezpłatny, unikalny kanał lifestyle’owy, który dostarcza widzom
pełen pakiet aktualności ze świata showbiznesu, popkultury i sztuki w nowoczesnej formie.
Kanał ma charakter informacyjno-publicystyczny i zawiera zarówno zapowiedzi wszelkich
premier filmowych, teatralnych, muzycznych, wydawniczych, a także recenzje i szersze
omówienia.
Ramówka kanału podzielona jest na cztery pasma tematyczne: RED NOW, RED POP, RED
Classic oraz RED LIVE.
Pasmo NOW dostarcza widzom najświeższe informacje ze świata kultury i showbiznesu.
Pasmo POP prezentuje wszystko to, co tworzy popkulturę.
Pasmo Classic zawiera kultowe produkcje filmowe.
Pasmo LIVE to transmisje na żywo wydarzeń muzycznych, kulturalnych oraz premier
kinowych w kraju i na świecie.
www.red-carpet.pl
Język: Polski

BEZPŁATNY KANAŁ SD, HD, 4K

RedTOP TV to polski kanał prezentujący
klasykę kina i telewizji, KULTOWE amerykańskie, azjatyckie, środkowo amerykańskie i
europejskie produkcje kinematografii. Kanał prezentuje również nowe produkcje, które do tej
pory
nie
były
dystrybuowane
w polskiej telewizji, czy też kinie. Ponadto stacja oferuje remasterowane wersje seriali,
z nowymi bardziej współczesnymi tłumaczeniami..
Red TOP TV nadawany jest 24 godziny na dobę w jakości SD,HD i 4K. Ramówka została
podzielona na kilka bloków tematycznych, co pozwoli każdemu widzowi znaleźć coś
ciekawego dla siebie.
www.redtop.pl
Język: Polski

BEZPŁATNY KANAŁ SD i PŁATNY KANAŁ HD

Kanał regionalny oglądany chętnie nawet za granicą, w wersji HD (po światłowodzie),
w wersji cyfrowej oraz analogowej!
TVS – pierwsza regionalna stacja telewizyjna o profilu informacyjno-rozrywkowym.
Proponuje:
 przekazy ważnych informacji z regionu, kraju i ze świata,
 programy o charakterze publicystycznym i dokumentalnym,
 dużo rozrywki dla każdego – muzyka, taniec, film, podróże, kulinaria,
 jedynie emisje polskojęzyczne,
 posiada prawa transmisyjne do emisji spotkań śląskich drużyn w I i II lidze polskiej
w piłce nożnej.
www.tvs.pl
Język: Polski
BEZPŁATNY KANAŁ SD i HD W PAKIECIE PODSTAWOWYM

Music Box Polska to przede wszystkim sprawdzone hity najlepszych polskich
i zagranicznych artystów, w tym najlepsza muzyka zza wschodniej granicy. Treści kanału
obejmują również newsy ze świata muzyki, mody, kina, wywiady ze znanymi celebrytami,
show-biznes od "kuchni", a to wszystko w niepowtarzalnym stylu Music Box.
Kanał „Music Box Polska” należy do Music Box Group – holdingu z siedzibą w Warszawie.
Obecnie Music Box Group prowadzi działalność na terenie Polski, Ukrainy, Rosji, Izraela
oraz Gibraltaru. „Music Box” ma łączny zasięg 80 milionów odbiorców na całym świecie.

www.musicboxtv.pl
Język: Polski

PŁATNY KANAŁ HD

OUTtv to lifestylowy kanał telewizyjny z ponad jedenastoletnim doświadczeniem,
prezentujący międzynarodowe programy telewizyjne odnoszące sukcesy, ekscytujące seriale,
reality show, inspirujące filmy dokumentalne, trzymające w napięciu telenowele, komediami
romantycznymi, nagradzanymi filmami i oryginałami OUT.
Filmy i dokumenty są ważną częścią tygodniowej ramówki. Od dramatów po romanse
i od komedii po eksperymenty. OUTtv przyniesie Ci to, co najlepsze w kinie LGBTQI+,
nagradzane filmy dokumentalne, relacje z krajowych i międzynarodowych wydarzeń LGBT+,
festiwale filmowe, Eurowizję, pokazy mody, podróże itp. OUTtv to wybór dla widzów
wyznaczających trendy, mających nieszablonowe myślenie.
www.out.tv
Język: Angielski

PŁATNY KANAŁ HD i 4K

All Flamenco – unikatowy kanał, który pozwala widzom na odkrycie hiszpańskiej kultury,
stylu życia oraz ognistego tańca flamenco. Programy na kanale przedstawiają wydarzenia
społeczne (Ferias, Semana Santa, Rocío), historię Hiszpanii, lekcje tańca flamenco dla
zaawansowanych i początkujących tancerzy, modę pełną kolorów, kuchnię hiszpańską,
podróże, pejzaże, filmy pełne hiszpańskiego słońca i temperamentu. Wszystkie produkcje są
oryginalne i realizowane w jakości HD oraz 4K. All Flamenco skupia się na rozrywce
tworzonej dzięki pasji do niepowtarzalności, wielokulturowości i wyjątkowości, zachowując
przy tym najwyższą jakość i miłość do własnego dziedzictwa. Pozwól się uwieść urzekającym
rytmom All Flamenco!
www.allflamenco.net
Język: Hiszpański

PŁATNY KANAŁ 4K i HD (BEZ REKLAM)

Love Nature to kanadyjski kanał, który przybliża widzom piękno natury, dzieląc się
inspirującymi historiami i oferując ekskluzywne treści o całym globie. Zobacz zwierzęta
w ich naturalnym środowisku i odwiedź jedne z najbardziej inspirujących krajobrazów świata
www.lovenature.com
.
Język: Angielski, hiszpański, portugalski, chiński, polski – ścieżka dźwiękowa

PŁATNY KANAŁ HD

Multimedia Communication NETVIET Spółka Akcyjna powstała w maju 2008 roku.
VTC10 - NETVIET został uhonorowany przez Prezesa Rady Ministrów w 2012 roku jako
jeden z 10 kanałów must carry w Wietnamie. Kanał pokazuje wietnamski aspekt, w tym
kultury, turystyki, warunków życia, stylu życia, oraz kwestii społeczno-gospodarczych.
Znajdziemy w nim również muzykę, seriale, filmy, teleturnieje. NETVIET nadaje 24/7,
a teraz dostępny jest w całym Wietnamie oraz w ponad 100 krajach za pośrednictwem usług
multi-platformowych.
www.netviettv.net
Język: Wietnamski, angielskie napisy

PŁATNY KANAŁ HD

Real Madrid TV to oficjalny kanał hiszpańskiego klubu sportowego Real Madryt, nadawany
od 2005 roku. Real Madrid TV kompleksowo informuje o życiu klubu i drużyny, a
w ramówce kanału dostępne są wiadomości, wywiady, reportaże, debaty, podsumowania
meczy, a także transmisje konferencji prasowych, spotkań i prezentacji klubowych. Kanał
produkuje filmy dokumentalne i programy informacyjne na temat różnych obszarów
działalności klubu. Kanał jest nadawany w języku angielskim przez 24 godziny, 7 dni
w tygodniu.
www.realmadrid.com/en/real-madrid-tv
Język: Angielski, hiszpański

BEZPŁATNY KANAŁ HD

CGTN to chiński kanał telewizyjny należący do państwowego nadawcy Centralnej Telewizji
Chińskiej i nadający w języku angielskim. Został uruchomiony 15 września 2000r. CGTN i
jej platformy dostarczają treści multimedialnych globalnej publiczności, starając się
zaoferować wyróżniającą się alternatywę w międzynarodowym przepływie informacji.
Kanał CGTN English jest dostępny w obu Amerykach, Europie, Afryce i Azji na głównych
platformach satelitarnych i kablowych.
www.cgtn.com
Język: Angielski

BEZPŁATNY KANAŁ HD

CGTN Documentary to chiński kanał telewizji, prowadzony przez grupę China Global
Television Network, należącą do chińskiego nadawcy państwowego China Central Television.
Program stara się przekazywać informacje o Chinach i świecie z chińskiej perspektywy,
odróżnia się od innych organizacji medialnych, realizując szerszą wizję międzynarodową,
skupiając się na narodach, regionach i historiach, które często są niedostatecznie
relacjonowane przez międzynarodowe media.
CGTN zatrudnia wielu wykwalifikowanych dziennikarzy z udokumentowanym
doświadczeniem w największych międzynarodowych agencjach medialnych.
www.cgtn.com
Język: Angielski

BEZPŁATNY KANAŁ HD

CCTV-4 – międzynarodowy kanał telewizyjny należący do China Central Television,
telewizji publicznej w Chinach i nadający w języku chińskim. Obszar nadawania jest również
międzynarodowy. Kanał ten w swojej ramówce programowej zawiera różne programy, m.in.
filmy dokumentalne, filmy muzyczne, nowości filmowe, spektakle teatralne, sport oraz
kreskówki, które pokazuje dla Chińskiej Republiki Ludowej, Hongkongu, Makau oraz
Tajwanu. Na kanale CCTV-4 często podejmowane są dyskusje w wielu kwestiach
politycznych.
tv.cctv.com
Język: Chiński

PŁATNY KANAŁ HD

4KUniverse to amerykański kanał telewizyjny założony w 2016 roku, nadający 24 godziny
na dobę w formacie HDR. 4KUniverse to kanał umożliwiający oglądanie w 100% treści 4K,
w tym seriali telewizyjnych 4K, filmów fabularnych 4K, filmów dokumentalnych 4K, ofert
specjalnych 4K i programów 4K dla dzieci
Przede wszystkim naszą misją jest szerzenie miłości, światła i magii na całym świecie.
www.4kuniversenow.com
Język: Angielski

PŁATNY KANAŁ HD

GO7Drive – kanał nadawany 24 godziny na dobę, skierowany do pasjonatów motoryzacji.
Emituje programy motoryzacyjne, recenzje z targów motoryzacyjnych z całego świata,
wyścigi samochodowe i motocyklowe, wywiady z najważniejszymi osobami ze świata
motoryzacji. Dzięki GO7 Drive najznakomitsi eksperci, inżynierowie, piloci czy też
mechanicy wprowadzą nas w ten niezwykły świat.
www.go7tv.com
Język: Angielski

PŁATNY KANAŁ HD

GO7Sport- to kanał o tematyce sportowej. Transmitowane na kanale są różnego rodzaju
wydarzenia ulubionych dyscyplin sportowych, sztuki walki, boks, crossfit, sumo, fitness, joga,
karate, MMA, bilard, rajdy, golf, tenis i wiele innych sportów, a także
najnowsze wiadomości sportowe, dokumenty, transfery i wyniki.
Język: Angielski

www.go7tv.com

PŁATNY KANAŁ HD

DOSE Hunting & Fishing – to popularny w Europie kanał o tematyce wędkarskiej
i łowieckiej. Emitowane firmy przyrodnicze podkreślają jak ważną rolę odgrywa ochrona
środowiska. DOSE Hunting & Fishing Wildlife ma na celu zapewnienie wyjątkowego
spojrzenia na świat przyrody, środowisko naturalne i niesamowite stworzenia, które je
zamieszkują.
Język: Angielski
PŁATNY KANAŁ HD

FIGHT+ HD to nowy, mocny, pełen emocji kanał nadawany 24/7 dedykowany wszystkim
miłośnikom sportów walki, którzy pragną poczuć prawdziwy smak adrenaliny i akcji. Od
tradycyjnych sportów walki po zawodowe pojedynki. FIGHT+ oferuje dostęp do treści wideo
w jakości HD z całego świata, w tym: boksu, MMA, karate, sumo, kickboxingu i wielu
innych dostępnych do oglądania 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu, przez cały rok. Kanał
posiada na wyłączność, dostępne tylko na FIGHT+, prawa i treści z wiodących pod względem
frekwencji turniejów w Europie, USA i Azji, które odbywają się na największych arenach w
państwach tj.: Finlandia, Litwa, Estonia, Łotwa, Niemcy, Słowacja, Czechy, Polska, Anglia,
Cypr, Turcja, Hiszpania, Ukraina, Kazachstan, USA i wielu innych. W turniejach udział biorą
krajowe gwiazdy sportów walki oraz najbardziej znani zawodnicy z całego świata.
Język: Angielski

Kanał:
Stingray
Classica HD
Stingray
DJAZZ HD
Stingray
iConcerts HD

ducktv SD

ducktv HD
ducktv plus
HD
FashionTV
Lifestyle
FashionTV
Paris

Satelita:
ASTRA 3B
23.5°E
[English]
ASTRA 1N
19,2°E
[French]
Astra 3B
23.5°E
THOR 5
0.8°West

Częstotliwość:

Polaryzacja

Symbol
(rate):

FEC:

Kodowanie:

12032 MHz

Horizontal

27500

9/10

Nagravision 3

11934 MHz

Vertical

29700

2/3

Nagravision III
Viaccess III

12032 MHz

Horizontal

27500

9/10

Nagravision 3

11938 MHz

Horizontal

28000

7/8

Irdeto

Światłowód:
CDN EVIO
CDN SGT
CDN Nasza Wizja
CDN EVIO
CDN SGT
CDN Nasza Wizja
CDN EVIO
CDN SGT
CDN EVIO
CDN SGT
CDN Nasza Wizja
CDN Elart

IP streaming: PAL 16x9, h.264, MPEG-4 part 10, GOP Size 30, Bitrate: 3Mbit, CBR DVB Mux 1
IP streaming: 1080i - 1080i5000, h.264 MPEG-4 part 10, GOP Size 30, Bitrate: 8Mbit, CBR DVB Mux, Audio
Codec: AAC 256K, 720p - 720p5000, h.264 MPEG-4 part 10, GOP Size 30, Bitrate: 3Mbit, CBR DVB Mux,
Audio Codec: AAC 256K
CDN Nasza Wizja, EVIO, SGT
IP streaming, CDN EVIO, SGT, Nasza Wizja
Eutelsat Hot
Bird
13C East
Eutelsat Hot
Bird
13C East

12539.02 MHz

Horizontal

30000

5/6

FTA

12539.02 MHz

Horizontal

30000

5/6

FTA

CDN EVIO
CDN SGT
CDN Nasza Wizja
CDN EVIO
CDN SGT
CDN Nasza Wizja

Fashion TV 4K
UHD

Hot Bird 13C
(13° East)

12539 MHz

Horizontal

30000

5/6

FTA

English Club
TV HD

Astra 4A

11747 MHz

Vertical

30000

3/4

Viaccess 4.0

CDN EVIO
CDN Nasza Wizja

Al Jazeera
English HD

Eutelsat Hot
Bird 13D/
13,0 E

11137 MHz

Horizontal

27500

3/4

FTA

CDN SGT
CDN Nasza Wizja

Al Jazeera
English HD

Astra 1KR/
19.2 E

11229 MHz

Vertical

22000

2/3

FTA

BRAK

Al Jazeera
English HD

Astra
2G/28.2E

Horizontal

22000

5/6

FTA

BRAK

Vertical

28000

7/8

FTA

BRAK

Al Jazeera
English SD
Bollywood HD
TVIQ HD
Twoja.TV HD

THOR 5
0,8 W

11582 MHz
12418 MHz

CDN EVIO, SGT, Nasza Wizja, budynek LIM Equinix (Telecity) DC 1 pomieszczenie 01.31 szafa A4 urządzenie
ISG Media
IP streaming, LIM Equinix, CDN EVIO, SGT
CDN SGT, EVIO, Nasza Wizja, EPIX , WRIX, ELART

Hustler TV SD

ASTRA 1L
19.2° East

12515 MHz

Horizontal

22,000
Msps

5/6

Irdeto

CDN EVIO,
CDN Nasza Wizja

Hustler TV SD

THOR 5
0.8° West

12264 MHz

Vertical

28 000
Msps

7/8

Irdeto

CDN EVIO,
CDN Nasza Wizja

Częstotliwość:

Polaryzacja

Symbol
(rate):

FEC:

Kodowanie:

Światłowód:

HOT BIRD
13.0° East

10930 MHz

Horizontal

30,000
Msps

2/3

Irdeto

CDN EVIO,
CDN Nasza Wizja

Blue Hustler
SD

HOT BIRD
13E 13.0°
East

10930 MHz

Horizontal

30,000
Msps

2/3

Irdeto

CDN EVIO,
CDN Nasza Wizja

Blue Hustler
SD

THOR 5
0.8° West

12264 MHz

Vertical

28 MS/s

7/8

Irdeto

CDN EVIO,
CDN Nasza Wizja

Private TV HD

HOT BIRD
13.0°East

10930 MHz

Horizontal

30 MS/s

2/3

Irdeto

CDN EVIO,
CDN Nasza Wizja

Private TV SD

THOR 5
0.8° West

12264 MHz

Vertical

28 MS/s

7/8

Irdeto

CDN EVIO,
CDN Nasza Wizja

Barely Legal
TV SD

Eutelsat 16 A
16.0° East

11637 MHz

Horizontal

30000
Msym/s

5/6

Conax

CDN Nasza Wizja

Kanał:

Satelita:

Hustler HD

Red TOP TV

CDN EVIO, CDN SGT, CDN Nasza Wizja, Elart

Music Box
Polska SD

CDN: EVIO,
SGT, Nasza
11278 MHz
Vertical
3/4
FTA
Wizja, Elart,
Equnix
CDN EVIO
HOT BIRD
FTA, DVB-S,
10796 MHz
Vertical
27500
3/4
CDN SGT
13C 13.0°East
QPSK
CDN Nasza Wizja
IP Multicast lub za pośrednictwem firm 3S lub ATM, które mają swoje urządzenia w siedzibie TVS.
CDN EVIO, SGT CDN Nasza Wizja
Eutelsat Hot
CDN EVIO, CDN
10834 GHz
Vertical
27500
3/4
FTA
Bird 13E
SGT,

Music Box
Polska SD/HD

CDN Nasza Wizja, Multicast: dostarczany przez EQUINIX, adres: 228.0.2.159, Port: 1234, Source: 10.10.7.10/24,
IP Streaming.

Music Box
Polska HD

CDN: SGT, EVIO, Link HLS

OUTtv

LIM Equinix

All Flamenco
HD/4K

LIM Equinix

Love Nature
4K

Eutelsat Hot
Bird 13E

12539 GHz

Horizontal

30000

5/6

Viaccess

-

Love Nature
HD

Astra 3B
23,5 °E

12090 GHz

Vertical

29900

2/3

Irdeto,
Viaccess,
MediaGuard

-

NETVIET HD

IPTV

Real Madrid
TV HD

LIM Equinix

11584,92 MHz

Vertical

27500

5/6

FTA

-

Red Carpet TV

TVS SD
TVS HD

CGTN HD

Eutelsat Hot
Bird (13°E)

Eutelsat Hot
Bird 13C

27500
kS/s

Kanał:
CGTNDocumentary
HD
CCTV4Europe HD
4K Universe

GO7Drive

GO7Sport
DOSE Hunting
& Fishing
FIGHT+ HD

Satelita:
Eutelsat Hot
Bird 13C
Eutelsat Hot
Bird 13C
Eutelsat Hot
Bird 13E
4VOD, CDN
SGT
4VOD, CDN
SGT
4VOD, CDN
SGT
4VOD, CDN
SGT

Częstotliwość:

Polaryzacja

Symbol
(rate):

FEC:

Kodowanie:

Światłowód:

11584,92 MHz

Vertical

27500

5/6

FTA

-

11584,92 MHz

Vertical

27500

5/6

FTA

-

10.727 GHz

Horizontal

30000

3/4

Viaccess

-

dystrybucja@pasjatv.pl
Barbara Guźniczak
Prezes Zarządu
tel. +48 502 394 141
b.guzniczak@pasjatv.pl
Radosław Banak
Doradca Zarządu, Wspólnik
tel. +48 531 313 710
r.banak@pasjatv.pl
Iwona Kubat-Kalinowska
Dyrektor ds. dystrybucji kanałów telewizyjnych
tel. +48 500 280 356
i.kalinowska@pasjatv.pl
Klaudia Buczak
Kierownik ds. dystrybucji kanałów telewizyjnych
tel. +48 533 104 014
k.buczak@pasjatv.pl
Grzegorz Szadkowski
Dyrektor ds. windykacji i finansów
tel. +48 608 141 355
g.szadkowski@pasjatv.pl

