Vychutnejte si zajímavé programy také ve vysokém rozlišení HD
v síti MPX1a/RS7
Společnost Progress Digital s.r.o., provozovatel vysílací sítě DVB-T, rozšířeného veřejnoprávního
multiplexu ČT MPX1a/RS7, přináší divákům informace, jak si zajistit televizní příjem programů České
televize ve vysokém rozlišení HD: ČT1 HD, ČT2 HD a ČT Sport HD.
Například vysílání programu ČT sport v HD kvalitě je ideální způsob, jak si maximálně vychutnat
sportovní pořady včetně největších detailů v HD kvalitě. Protože je vysílání pořadů ČT ve vysokém
rozlišení šířeno samostatnou vysílací sítí MPX1a jejíž významnou část tvoří RS7, diváci by měli
v předstihu zkontrolovat nastavení svých televizorů a přijímacích antén, aby si zajistili nejlepší možný
příjem signálu této sítě.
Vysílací síť MPX1a/RS7 šíří následující TV programy:
následující rozhlasové programy:
ČT1 HD, ČT2 HD, ČT Sport HD, ČT:D / ČT art
Radio Čas a Radio Čas Rock
Retro Music Television
KINOSVĚT TV
Tři kroky, jak naladit ve vašem televizoru výše uvedené programy v Plzeňském kraji:
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1. Jako první krok na svém televizním přijímači spusťte manuální ladění na kanálu 38 pro Plzeňvodárna, na kanálu 45 pro Domažlice-Čerchov a kanálu 30 pro Klatovy-Doubrava. Případně
zvolte automatické ladění. Zkontrolujte, zda v nabídce programů ve vašem televizoru přibyly výše
uvedené programy.
2. V případě, že se nové programy nenaladí, zkuste pootočit anténu ve směru vysílače, tj. ve směru
Plzeň-vodárna, Domažlice-Čerchov nebo Klatovy-Doubrava. Pro určení přesné lokality vysílače
můžete využít webové stránky provozovatele sítě www.mux7.cz, sekce „dokumenty“.
Upozorňujeme, že dosměrování antény a současné zachování stávajících programů bude úspěšné
v případě, že se nový vysílač nachází v obdobném směru jako vysílač stávající, ze kterého divák
přijímá televizní signál.
3. Pokud dodatečná korekce antény nebude dostačující, bude nutné pořízení nové antény a
slučovače signálu, instalovanou směrem na nový vysílač. V případě, že není možné realizovat
instalaci svépomocí, můžete kontaktovat infolinku provozovatele vysílací sítě 595 694 669. Na
uvedené lince můžete získat také kontakt na partnerskou servisní ﬁrmu ve vašem místě bydliště.

