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Pavla DoleÏalová, v˘Ïivov˘ poradce

Nutno objednat na tel.: 603 266 186, e-mail: studio.zdraviakrasy@seznam.cz

„Mlad‰í sestfiiãka” televize nové
generace IPTV (televizní sledování
pfies internetov˘ protokol) KUKI TV
vám nyní zprostfiedkuje pfiístup
k chytré televizi nezávisle na optic-
k˘ch datov˘ch rozvodech poskytova-
tele. Mohou ji vyuÏívat i uÏivatelé
pfiipojení do sítû Alf servis  bezdráto-
vû pfies anténu a pfiijímaã, tedy v ja-
kékoliv lokalitû s pokrytím Alf servis.

Co tedy KUKI nabízí? Jde o dostup-
nou inteligentní sluÏbu pro v‰echny,
ktefií uÏ nemají zájem drÏet v hlavû te-
levizní program, musejí vãas sedût
pfied obrazovkou a mít na v˘bûr z jed-
nou daného mnoÏství televizních kaná-
lÛ. S KUKI TV si vlastní programovou
nabídku navolíte sami z velkého v˘bû-
ru programÛ. KaÏd˘ mûsíc si mÛÏete
programy podle libosti sami obmûnit.
Nadstandardní funkce KUKI TV jsou
mil˘m pfiekvapením a kdo je jednou
vyzkou‰el, obvykle si na nû rychle
zvykne a uÏ nechce mûnit. Populární

díly. Jednodu‰e, intuitivnû a rychle. Pfii
sledování lze funkcí pauza obraz zasta-
vit a po ãase se vrátit k rozkoukanému
pofiadu, i kdyÏ jste mezi tím televizi
vypnuli. Po zapnutí jste pfiesnû tam,
kde jste sledování pfieru‰ili.

Pokud vám „sednou” zafiízení jako
tablet nebo chytr˘ telefon, mÛÏete
KUKI TV sledovat i na tûchto inteli-
gentních bezdrátov˘ch zafiízeních. Na
dálku mÛÏete napfiíklad ovládat na-
hrávání nebo si konfigurovat progra-
movou nabídku, aniÏ byste museli 
sedût pfied obrazovkou.

Je‰tû jste se nerozhodli a nejste si
jistí, Ïe KUKI je právû to „pravé ofie-
chové”? Vyzkou‰ejte si ji nezávaznû!
KUKI TV si lze objednat na zkou‰ku,
která urãitû stojí za to. Ochotní pra-
covníci spoleãnosti Alf servis Vám
v‰e vysvûtlí, zapÛjãí pfiijímaã a pak
uÏ je na vás posoudit, zda KUKI TV
splÀuje va‰e oãekávání a zda se stane
va‰í spoleãnicí.

v programové nabídce uplynulé, sou-
ãasné i budoucí pofiady a to, co jste si
vybrali, jedním stiskem tlaãítka prostû
nahrajete na úloÏi‰tû. Pro nahrávání se-
riálÛ zvolíte pokroãilé nahrávání a pak
si jiÏ jen vybíráte a sledujete nahrané

„timeshift”, vrácení se v programu aÏ
o 3 dny zpût, je opravdu skvûlé. V rám-
ci tohoto posunu mÛÏete libovolnû 
sledovat a dokonce nahrávat pofiady,
které si vyberete. Nahrávání nemusíte
sloÏitû programovat; prohlédnete si

KUKI TV od Alf servisu 
se pfiedstavuje

Máte rádi hezké ãeské názvy vûcí a sluÏeb, které nás dennû obklopují a dennû je vyuÏíváme? Tak, jak lehce zní „KUKI” tak se stejnou
lehkostí funguje tato nová sluÏba v síti Alf servis. A kaÏdé z písmen názvu nese i svÛj obsah: Komfortní UÏivatelsky Kamarádská Inteligentní
– taková je KUKI TV. Vlastní v˘bûr programÛ, nadstandardní funkce pfii sledování televizního vysílání, intuitivní ovládání, sledování tele-
vize na mobilu nebo tabletu – to je nová KUKI TV. Je tady, jak jsme koncem minulého roku avizovali a právû se vám pfiedstavuje.


