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Služba Komponenta Minimální požadavky na straně zákazníka Doplňující informace Poznámka

IPTV obchodní značka Kuki

Datová linka

Set-top-box

Mobilní aplikace

Verze pro PC

NETBOX TELEVIZE Set-top-box

Mobilní aplikace

NETBOX INTERNET Počítač

NETBOX TELEFON VoIP telefonní přístroj

NETBOX MOBIL Mobilní telefon Dostupnost po celé České Republice s pokrytím mobilní sítě T-Mobile.

V Brně dne 31.7.2015

Rychlost:
2 Mbps pro TV přenos v SD kvalitě
Další parametry:
odezva - stálá do 40 ms

Dostupné video profily
- 1300-4000 Kbps pro SD rozlišení v 
závislosti na typu kanálu a kvalitě vstupního 
streamu
- 4000-5000 Kbps pro rozlišení HD Ready
- 7000-11500 Kbps pro Full-HD rozlišení 

2 Mbps musí být vyhrazeny pouze pro TV přenos.
2 Mbps garantovaná rychlost na datové lince
Rychlost 2 Mbps musí být garantována i v domácí síti uživatele.
Jiný datový přenos může negativně ovlivnit kvalitu TV přenosu.
TV přenos může negativně ovlivnit jiné datové přenosy uživatele 

Zařízení: 
Arris 1113 a vyšší modely 
Podporované video výstupy:
SCART - do úrovně SD kvality
HDMI - pro SD, HD Ready a Full HD kvalitu

Set-top-box musí být zakoupen / zapůjčen prostřednictvím autorizovaných 
distribučních kanálů Poskytovatele.

Podporované OS:
iOS 7 a novější
Android - 4.2.x a vyšší
1. Windows
OS: Minimum Windows Vista 32/64 bit, doporučené Windows 7 32/64bit 
pro hardwarovou akceleraci videa. Windows Home ani Windows Server 
není podporován.
CPU: Intel/AMD 32/64bit minimálně dual-core pro dekodování H.264 videa 
1080p bez pomoci GPU. 
GPU: nVidia GeForce 6/8 Series nebo novější, AMD/ATI Radeon R420 
(X800), R700 (HD4000) nebo novější, Intel GMA X4500HD (G45) nebo 
novější
2. MacOS
OS: minimum MacOS X 10.7 64bit
CPU: 64bit Intel CPU
GPU: stejné jako v případě Windows
Ostatní: stejné jako v případě Windows
Zařízení: 
Motorola 1910/1003/Arris 1113 a vyšší modely 
Podporované video výstupy:
SCART - do úrovně SD kvality
HDMI - pro SD, HD Ready a Full HD kvalitu

NETBOX TELEVIZE je šířena přes datovou linku společně se službou NETBOX INTERNET 
a je oproti internetovému datovému provozu upřednostněna.
Set-top-box musí být zakoupen / zapůjčen prostřednictvím autorizovaných 
distribučních kanálů poskytovatele.

Podporované OS:
iOS 7 a novější
Android - 4.2.x a novější

Podporované OS v PC:
Windows 7 a novější
Linux (stabilní distribuce)
MAC OS X a novější
HW komponenty:
síťové rozhraní Ethernet s podporou TPC/IP protokolu v4 nebo domácí 
Ethernet Wi-Fi router s funkcionalitou NAT a a kompatibilní Wi-Fi 
síťové rozhraní v PC
Podporovaný WEB prohlížeč:
Internet Explorer 10 a novější
Mozilla Firefox 30 a novější
Google Chrome 32 a novější
Opera 20 a novější
Safari 5 a novější

Připojení k Internetu přes Wi-Fi router ze své 
technologické podstaty a možnostmi 
ovlivnění okolními vlivy, je méně stabilní a 
nemusí dosahovat poskytované maximální 
rychlosti služby NETBOX INTERNET.

Výkon počítače přímo ovlivňuje odezvu a rychlost služby Internet a internetových 
aplikací.
Jako poskytovatel služby Internet neručíme za možné snížení kvality a rychlosti 
internetu vyplývající z hardwarových nebo softwarových problémů v PC zákazníka nebo 
okolním rušením Wi-Fi signálu domácího routeru.

Doporučení:
aktualizovaný operační systém
aktivní a aktuální antivirová ochrana v PC.
používání námi doporučovaných zařízení umožňující připojení k Internetu

Zařízení: 
VoIP zařízení s podporou protokolu SIP

Služba dostupná pouze v kombinaci se službou NETBOX INTERNET a NETBOX 
BALÍČEK.

Zařízení: 
mobilní telefon

Mobilní služby jsou poskytovány přes 
operátorskou síť společnosti T-Mobile
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