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Co je to Elsat ON-LINE TV? 

Elsat ON-LINE TV je služba zprostředkovávající televizní vysílání vybraných televizních programů přes 

internetové připojení. Vysílání je možné sledovat na mobilních zařízeních a chytrých televizích. 

Co vše služba Elsat ON-LINE TV obsahuje? 

Základní služba Elsat ON-LINE TV umožňuje sledovat televizní vysílání vybraných programů na 1 

Smart zařízení (TV, box) a několika mobilních zařízeních současně a k těmto kanálům též nabízí 

programového průvodce. Dále je možné si službu rozšířit doplňkovými službami: 

• Timeshift (pozastavení a přetáčení pořadů spolu s možností zpětného zhlédnutí až 7 dní 

(televizní archiv)); 

• Rekordér (možnost záznamu 50 hodin pořadů na online úložiště); 

• HD kvalita (možnost sledovat online služby v HD kvalitě); 

• Smart+ (možnost rozšířit služby na druhé, třetí a čtvrté Smart zařízení (TV, box); 

Na jakých zařízeních je možné službu Elsat ON-LINE TV sledovat? 

Zařízení Model/Verze Aplikace 

Mobil/tablet Android 4.0+ Ke stažení z Obchod Play 

iPad/iPhone iOS 7.1+ Ke stažení  z iTunes 

Windows phone 8+ Ke stažení z Microsoft Store 

TV Samsung Modely 2012+ Ke stažení ze Samsung Apps 

TV Panasonic Vybrané modely Ke stažení z Panasonic Smart TV market 

TV LG Vybrané modely Ke stažení z LG market 

TV Philips, Sony Bravia, Sharp Aquos Android TV Ke stažení z Obchod Play 

STB Nvidia, Mi box, Razer Forge TV Android TV Ke stažení z Obchod Play 

Odkud mohu vysílání sledovat? 

Vysílání služby Elsat ON-LINE TV je možné sledovat pomocí jakéhokoli internetového připojení na 

území České Republiky. Avšak vzhledem k různě nastaveným právním podmínkám jednotlivých 

televizních stanic se množství dostupných programů liší v závislosti na poskytovateli internetového 

připojení. V plné verzi je služba Elsat ON-LINE TV dostupná pouze přes internetové připojení firmy 

Elsat. Pozor, při sledování služby například v mobilních sítích Vám mohou být operátorem účtovány 

poplatky za přenesená data! 

 


