


Valgfrihet og fleksibilitet – Størst valgfrihet og 
enkelt å velge dine favorittkanaler 

80 kanaler å 
velge mellom 

18-20 faste kanaler 
18-20 valgfrie 



Valgfrihet i grunnpakken 
«Full frihet til å skape din egen tv-opplevelse» 
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~10 «Legg til» kanaler 

~10 «Velg bort» 
kanaler 

~ 20 faste kanaler 

~ 80 kanaler valgmeny 

«Velg via PC, iPad eller 
fjernkontrollen» 



HD TV Video On Demand 

Med over 3000 titler 

(Også i 3D) 

BRL Portal/ 

Meldingstjeneste 

Get box Mikro HD 

LITEN: Verdens minste TV-boks – i kult design! 
RASK: 3x ganger raskere enn vår beste boks i dag (HD PVR)! og raskere enn noen 
annen boks hos andre leverandører! 
KRAFTIG  Zapping og navigering   
ENKEL Å BRUKE: Enkelt og brukervennlig grensesnitt!  
LYDLØS: Ingen vifte = Ekstremt stillegående! 
KVALITET: Krystallklar lyd og høy bildekvalitet! 
FREMTIDSRETTET: Klargjort for neste generasjon TV! (nPVR, 3D med HDMI 1.4, 
nett-TV…) 





Get safe – sikker backup og fildeling 
Lenge siden du tok backup av bildene dine? 

*Kampanjetilbud de 3 første månedene, 
deretter 49,-Ingen binding).  





Get Box Gateway PVR 
Lansering mars 2013 

7 X hastighet av dagens HD PVR  

16 tunere – 8 TV tunere & 8 Bredbåndstunere 
(400Mbps) 

500GB / 1TB HDD, 2 USB 2.0 + eSATAp porter 

Super rask zapping og navigering med 1GB DDR3 
1800MHz RAM 

Innebygget Sling/Transcoding (2HD strømmer) 

2 Bånds trådløs 2,4 & 5 GHz 

Innebygget Bluetooth4 for Universal RCU og andre BT 
apparater 

Klargjort for 3D med HDMI 1.4 

Klargjort for Next GEN UI 

Klargjort for nett-TV & Internet tjenester 

Klargjort for nettverks PVR 

Kult Design og stille 



Get box Mikro i fremtiden 



Support og kundeservice 

• Kundeservice tilgjengelig per telefon 02123 alle dager i uken 
– 09-22 på hverdager 

– Gjennomsnittlig ca 22-28 sekunder ventetid, mulighet for 
tilbakering 

• Servicesenter i Drammen/Oslo 

• Forhandler i Asker 

• Mulighet for postleveranse hjem på døren 

• Eneste aktør med egne serviceteknikere (og innleid assistanse 
ved behov) 

– Høy kompetanse på egen teknologi 

– Kort responstid på teknikerbesøk 

• NOC (Network Operations Center) overvåker nettet 24/7 

• Styret har egen styretelefon  og styremail, samt egen 
kontaktperson i Get 

 

 

 


