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Vse za prehod na digitalno

So kabli pripravljeni na digitalno?
..Prehod iz analognega na digitalno ne pomeni zgolj nakupa analogno-digitalnega pretvornika, saj lahko težave nastanejo tudi pri
starejših kabelskih napeljavah. Ste vedeli, da je povprečna življenjska doba kabla 20-30 let?..

Kabelsko napeljavo
moramo na 20 do
30 let prenoviti.

Stara napeljava, motnje v TV signalu
Kakšno napeljavo imam v hiši ali stanovanju?
Kdo bi vedel? Pa je to pomembno? Pa še kako.
Mogoče tega prej nikoli niste opazili, saj so bile
motnje ob dotrajani napeljavi, ob analognem
sprejemniku in signalu manjše, pokazale pa so
se kvečjemu kot občasno sneženje na ekranu, ki
je do večjega izraza prišlo ob višjefrekvenčnih
TV sprejemnikih. Tako so denimo 100-herčni
sprejemniki bolj občutljivi na kakovost kabelske
napeljave doma kot 60-herčni.

Prehod na digitalno tudi vpliva?
In kaj to pomeni za prehod na digitalno? Težave!
Digitalni signal namreč ne pozna »polovičnega«
delovanja, zato sneženje odpade. Bolj verjetna
motnja bo po novem izpad signala ali slabša kakovost slike (kockasta slika, zmrzovanje slike trokiranje). Pomembno je torej premajhno zavedanje, da z nakupom DVBT pretvornika naših težav morda še ni konec. Slej kot prej bomo morali poskrbeti še za osvežitev hišne napeljave.
Takšnim težavam so izpostavljeni predvsem prebivalci RS v starejših hišah in blokih. Vam je ka-
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Če nočete težav s prehodom, se za to obrnite na podjetje Atron.

kšna od teh situacij znana? Grem v najbližjo trgovino in kupim najcenejši kabelski pretvornik ali
stensko vtičnico? Prebelim stanovanje in malo s
čopičem zaidem v stensko vtičnico in si mislim,
ahh, saj bo. Bom kar sam naredil celotno hišno
kabelsko napeljavo, tako težko pa tudi ne more
biti. To vse vpliva na kakovost digitalnega signala,
česar ne reši niti nakup digitalnega pretvornika.

Kakšna je rešitev?
Treba bo torej zamenjati obstoječo napeljavo in
vzpostaviti optimalen kabelski sistem. Takšna
prenova je tudi sicer smiselna, sploh če v bližnji
prihodnosti razmišljate o kabelski telefoniji ali
večih TV sprejemnikih, saj boste tako imeli že
vse nared.
Življenjska doba obstoječih kabelskih sistemov

namreč ne znaša več kot 20-30 let, saj kabli v
tem času propadejo oziroma oksidirajo, za tem
pa moramo zadevo posodobiti. Prehod iz analognega v digitalno je torej kot nalašč.
Zamenjavo nam lahko zagotovi slovensko podjetje Atron. Ti nam po želji zamenjajo celotno
kabelsko napeljavo ali samo delno, odvisno od
želja. Za nas poskrbijo tudi za namestitev digitalnega sprejemnika, morebitno zamenjavo antene, nastavitev programov, podnapisov, skratka vse, za kar sami nimamo časa oziroma ne
znamo.
Pri Atronu so zanesljivi in hitri, cena pa je seveda
odvisna od velikosti projekta in želj uporabnika.
Če potrebujete kakršnokoli pomoč ob digitalizaciji TV signala, ne oklevajte – kontaktirajte jih
še danes!
(P.R )
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