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Nalaďte se na ČT3
Televize třetího věku nejen pro seniory

Chcete také sledovat nový program ČT3 a nemáte DVB-T2 Set-top
box? Vyberte si některý z naší akční nabídky.

https://www.tesla-electronics.eu/
https://bit.ly/2J8bGO7
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TESLA SENIOR T2

velký dálkový ovladač

snadná instalace a ladění

podpora H.265/HEVC

nahrávání na USB disk

funkce TimeShift

DVB-T2 OVĚŘENO

949 Kč / 34,34 €

Chci si koupit

TESLA10T2

TESLA TE-300

funkce HDMI-CEC

3 roky záruka

snadná instalace a ladění

podpora H.265/HEVC

nahrávání + TimeShift

DVB-T2 OVĚŘENO

719 Kč / 26,02 €

Chci si koupit

TESLA10T2

TESLA TE-380 mini

možnost umístění za TV

snadná instalace a ladění

podpora H.265/HEVC

nahrávání na USB disk

funkce TimeShift

DVB-T2 OVĚŘENO

629 Kč / 22,76 €

Chci si koupit

IR čidlo

nutný v případě schování

přijímače za TV

129 Kč / 4,67 €

Chci si koupit

Seniorské ovládání

velké dálkové ovládání

vhodné pro seniory

229 Kč / 8,28 €

Chci si koupit

AV kabel

k propojení přijímače se

starší TV bez HDMI

49 Kč / 1,77 €

Chci si koupit

Celá nabídka Set-top boxů

Příslušenství pro TESLA TE-380 mini

https://bit.ly/3dlJw00
https://bit.ly/2UbDB67
https://bit.ly/2WINwC5
https://bit.ly/2J8bGO7
http://bit.ly/31G9DJT
https://bit.ly/3aciWV3
https://bit.ly/2UdlA7w


Blucina 704, Blucina
Czech Republic

Pokud si myslíte, že vám zpráva byla poslána
omylem, můžete se kdykoliv bezpečně odhlásit.

Odhlásit se

Jsme tu pro Vás i v době karantény

Vzhledem k aktuální situaci ohledně COVID-19 je dočasně přerušena možnost
osobního vyzvednutí.
Náš e-shop však funguje i nadále - můžete si nechat doručit balík
prostřednictvím DPD nebo PPL. Zde však vzhledem k bezpečnosti kurýra i
Vaší doporučujeme, abyste objednávku uhradili předem platební kartou
online a vyhnuli se tak platbě na dobírku v hotovosti.

O případných změnách Vás budeme informovat.

Děkujeme za pochopení.

www.tesla-electronics.eu

Podělte se s ostatními!

INTER-SAT LTD.

https://bit.ly/2J8bGO7
http://app.mailerlite.com/subscription/test_unsubscribe/23399116/488613

