
Duo LNB



S naším inovativním Duo LNB konvertorem už nemusí 
zákazníci omezovat svoje možnosti. Nyní mohou přijímat 
současně vysílání z našich satelitů na 19,2° a 23,5° E 
východně pouze s jednou 60cm parabolou a jedním LNB 
konvertorem.

Větší výběr, kvalita a hodnota pro evropské 
zákazníky 

Rozsáhlé zavedení Duo LNB spolu s přeměnou pozice 
23,5° E na DTH hotspot jsou hlavními kroky v našich 
plánech udělat ze satelitů preferovanou evropskou digitální 
infrastrukturu.

Duo LNB umožňuje spojit rostoucí portfolio služeb 
na 23,5° E s rozsáhlou programovou nabídkou na 19,2° E, 
a podporuje tak náš cíl trvalého zvyšování výběru, kvality 
a hodnoty pro satelitní uživatele.

Souběžný satelitní příjem 
z pozic 19,2° E a 23,5° E

Duo LNB



Naše satelity na 19,2° E jsou známé svojí rozsáhlou 
nabídkou TV a rozhlasových služeb, zahrnující téměř 300 
bezplatných TV kanálů. Programy přímo z 19,2° E přijímá 
okolo 40 milionů domácností v 35 zemích.

Další evropský DTH hotspot

Středoevropský DTH hotspot je na pozici 23,5° E a přináší 
již zajímavou a pestrou nabídku zejména pro český,  
slovenský a nizozemský trh.

V České republice a na Slovensku poskytují Skylink a CS 
Link více než 40 televizních a rozhlasových kanálů. Většina 
nizozemských regionálních TV a rozhlasových programů 
je nyní vysílána z 23,5° E.

Celkem se z 23,5° E vysílá téměř 400 kanálů pro zhruba 
2,5 milionu domácností v západní a východní Evropě.

Připraveno pro masový trh

Investovali jsme značné prostředky do informovanosti 
zákazníků o Duo LBN konvertoru a zajištění jeho rychlého 
zavedení v Evropě. 

Konvertor je již k dispozici v Německu, Nizozemí, Belgii 
a v České a Slovenské republice a je podporován 
společností ASTRA i jejími zákazníky prostřednictvím 
rozsáhlého obchodního a spotřebitelského marketingu.

Významný a trvalý růstový potenciál

Očekává se, že do roku 2010 bude v Beneluxu a ve střední 
a východní Evropě více než 500 000 domácností s dvojitým 
LNB konvertorem.

Duo LNB konvertor je pro tyto zákazníky přirozenou volbou, 
a proto hledáme partnery mezi výrobci a obchodními 
organizacemi pro další podporu vývoje a poptávky. 

V roce 2009 má být vypuštěn satelit ASTRA 3B, který bude 
na pozici 23,5° E. Tím se díky zvětšenému pokrytí rozšíří 
trh a vzroste kapacita a fl exibilita DTH a DTC služeb.

Atraktivní, funkční a levná kompaktní 
konstrukce

Duo LNB konvertor má kompaktní konstrukci, která 
zvýrazňuje jeho vizuální přitažlivost a zároveň snižuje jeho 
cenu. Navíc je jeho montáž rychlejší a snadnější ve srovnání 
s jinými vícenásobnými LNB nebo použitím více antén.

Duo LNB je dostupný ve dvou verzích: Twin umožňuje 
připojit dva a Quad až čtyři satelitní přijímače. Uživatelé 
tak mohou sledovat program na jednom kanálu a zároveň 
nahrávat program na jiném kanálu.

Duo LNB

Duo LNB je ekonomické 
a snadno instalovatelné 
zařízení

Výhody

> souběžný příjem z pozic 19,2° E a 23,5° E

> připravenost pro masový trh

> nízká cena a snadná instalace

> malý průměr paraboly (60 cm)

> pro příjem v okrajových oblastech pokrytí je k dispozici  

 Duo LNB pro 85cm parabolu

> verze Twin a Quad až pro 4 satelitní přijímače

> marketingová podpora od společnosti Astra
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Lokální zastoupení

ASTRA je součástí globální organizace, ale naše podnikání 

je řízeno znalostí lokálních podmínek. Věříme, že je každý trh 

jedinečný. Proto máme v lokálních pobočkách svoje týmy 

lidí, kteří úzce spolupracují s našimi zákazníky a plně chápou 

jejich konkrétní potřeby. Využíváme naše globální znalosti 

a přenášíme je do vašeho prostředí.

Afrika – Johannesburg

Benelux – Hilversum

Francie – Paříž

Itálie – Řím

Německo – Mnichov

Střední a východní Evropa – Varšava

Španělsko – Madrid

Velká Británie – Londýn

Věříme, že je možné stále něco zdokonalovat. To je důvod, proč už téměř čtvrt století 
investujeme do průkopnických komunikačních technologií. Naše největší investice 
však spočívá v rozvoji vztahů. Jsou to například vztahy s vysílacími společnostmi, 
výrobci a distributory, kde pomáháme formovat a definovat trhy. Nebo vztahy 
s našimi technickými partnery, kteří vylepšují hardware a pracují na budoucích 
inovacích.

ASTRA je společnost, která se rozvíjí díky vzájemné inspiraci. A to je to, co podněcuje 
naše úsilí přinášet technologie umožňující lepší komunikaci všem lidem ve všech 
regionech.

Proč satelit?

Satelit umožňuje komunikaci bez hranic. To znamená 

maximální šířku pásma bez omezení dosahu. Ať už jsou vaše 

komunikační nároky jakékoli, satelit dokáže obsloužit vždy 

větší počet lidí.

Proč ASTRA? 

Spolehlivost, služby, odborné znalosti a inovace. 

Pomáháme aktivně každému zákazníkovi, se kterým 

spolupracujeme, bez ohledu na jeho velikost. Nabízíme 

technickou pomoc, marketingovou podporu a poradenské 

služby ohledně širších aspektů tohoto oboru a rozjezdu 

podnikání. Naše dlouhodobé zkušenosti s pomocí klientům, 

od strategických záležitostí po každodenní problémy, nám 

pomohly poznat skutečnou hodnotu individuální podpory.


