
ProfiSeTT
GOTOWY ZESTAW DO ODBIORU
RADIA I TELEWIZJI DVB-T/T2 + SAT



Dokonując wyboru poszczególnych elementów, koncentrujemy 
się na aranżacji wnętrz, zaprojektowaniu poszczególnych 
pomieszczeń. Komfort jaki daje dobrze przemyślana przestrzeń 
jest ważny dla każdego mieszkańca domu. Niestety w tej 
układance często brakuje przygotowania filarów pod usługi 
Internetu i telewizji, co skutkuje problemami na etapie realizacji 
instalacji i skutecznie burzy harmonię, o której marzyliśmy. 

Telkom-Telmor, korzystając ze swojego wieloletniego 
doświadczenia w zakresie planowania i produkcji systemów 
antenowych przygotował dla Państwa 2 systemy dystrybucji 
sygnałów. Każdy z tych systemów składa się z następujących 
elementów: anten, okablowania, punktu dystrybucji oraz gniazd.

Główne zalety rozwiązania to

 J Profesjonalnie i optymalnie zaprojektowana instalacja

 J Uniwersalny zestaw urządzeń i okablowania pozwalający 
na skorzystanie z każdego dostawcy usług TV czy Internetu

 J Gwarancja jakości oraz trwałości

 J Koszt systemu wliczony na etapie budowy

 J Jedyne widoczne elementy to niewielki zestaw anten 
oraz skrzynka techniczna systemu Telmor ProfiSeTT 
umieszczona w piwnicy lub garażu

System anteny TELMOR

 J Profesjonalne, solidne anteny naziemnie

 J Odbiór każdego pasma telewizyjnego oraz 
radiowego

 J Dostęp do usług DVB-T/T2, DAB+

 J Możliwie kompaktowe gabaryty anten

 J Gwarancja bezawaryjności i odporności 
nawet na najcięższe warunki atmosferyczne

System okablowania

 J 3 rodzaje okablowania: kabel światłowodowy, kabel koncentryczny, kabel FTP LAN

 J Wysoka jakość kabli pozwalająca na dystrybucję TV wysokiej jakości oraz dystrybucję najszybszego  
możliwego dostępu do Internetu

 J Wodoszczelność oraz odporność na zakłócenia

Budując dom, tworzymy wizję najbliższych 
lat, które w nim, razem z rodziną spędzimy.



Zestaw urządzeń służących  
do wzmacniania, regulacji  
oraz dystrybucji sygnałów  

TV i Internetu

Urządzenia zaprojektowane  
i wyprodukowane  

w Polsce

Wydłużona  
5-letnia 

gwarancja 

Uniwersalność 
podłączenia usług 

dostawców

 J Sygnał z satelity Eutelsat Hot-Bird oraz TV naziemnej DVB-T/T2 i radia DAB+ i FM

 J Możliwość skorzystania z darmowych kanałów oraz usług takich platform jak CANAL+, Cyfrowy Polsat czy też 
Telewizja na Kartę

 J Uniwersalne okablowanie dla usług szerokopasmowych

 J Wysokiej jakości materiały montażowe zapewniające trwałość i niezawodność instalacji

 J Optymalna ilość gniazd

ProfiSeTTBOX

SystemSTANDARD

 J Sygnał z 2 satelitów (Eutelsat Hot-Bird oraz SES Astra) oraz TV naziemnej i radia

 J Możliwość skorzystania z darmowych kanałów oraz usług takich platform jak CANAL+ czy Cyfrowy Polsat

 J Dodatkowo oferta ponad 400 darmowych programów TV satelitarnej z obu pozycji satelitarnych w tym telewizji 
niemieckiej, brytyjskiej, włoskiej, francuskiej, hiszpańskiej i innych

 J Uniwersalne okablowanie dla usług szerokopasmowych

 J Wysokiej jakości materiały montażowe zapewniające trwałość i niezawodność instalacji

 J Elastyczność w doborze ilości gniazd

 J Możliwość modyfikacji instalacji pod kątem potrzeb – na życzenie

SystemPRO
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