Vse se vrti
okoli vas
Pametni televizorji Hisense z operacijskim sistemom VIDAA zagotavljajo

takojšen, prilagojen in intuitiven dostop do vaših najljubših serij in aplikacij, kot
so Netflix, YouTube, Facebook Watch in še veliko več. Ta platforma vsebin, ki jo

poganjata dovršena tehnologija in pametna zasnova, vedno sledi vam ljubim
vsebinam in jih ustvarja posebej za vas. Namenjena je izključno temu, da jih
prilagaja po vaši meri. Pravzaprav se vse vrti okoli vas.

si.hisense.com

VIDAA svojim uporabnikom zagotavlja najboljšo
vsebino globalnih in lokalnih partnerjev
Z najboljšimi vsebinami vrhunskih ponudnikov z vsega sveta in lokalnih ponudnikov zagotavljamo
najobsežnejšo in najprivlačnejšo zbirko zabave in aplikacij. Brskanje po tej zbirki odlikuje brezhibna
uporabniška izkušnja, daljinski upravljalnik pa lahko prilagodite po svoji meri.

Domače aplikacije na VIDAA:

• RTV SLO
• EON
• T2
• Voyo
Ostale tuje aplikacije:
• Netflix
• YouTube
• Prime Video
• NBA League Pass

• Facebook Watch
• UEFA.tv
• Deezer
• Redbull TV

• UFC Fight Pass
• NHL Game Pass
• YouTube Kids, LiveNow, Kidoodle TV,
Plex in druge.

Slovenske aplikacije so vključene v operacijske sisteme VIDAA U4 in U5.
Kidoodle

Prime Video

Plex

NBA League Pass

Aplikacija omogoča brezplačen dostop do
več tisoč ur otrok za vsebine v angleškem
jeziku. Aplikacija je certificirana kot “Safe
Streaming”, kar pomeni izjemen nadzor
nad vsebino in morebitnimi oglasi, ki jih
predvajajo v aplikaciji, tako da so ti primerni
za otroke.

Popularna aplikacija za pretočno
predvajanje vsebin v lokalnem omrežju se
je v zadnjem času okrepila kot aplikacija za
dostop do brezplačnih vsebin. Poleg videa
na zahtevo (denimo vsebin iz knjižnice
britanskega BBC) ponujajo tudi dostop do
skoraj 100 brezplačnih linearnih kanalov.
Red Bull TV

Aplikacija ponuja obilico brezplačnih
kakovostnih vsebin s področja športa, glasbe
in popularne kulture. Vse vsebine so na voljo
povsem brezplačne in v veliko primerih tudi s
slovenskimi podnapisi.
Rakuten TV

Največji ponudnik najema ali nakupa videov
v Evropi je letos razširil svojo ponudbo z
brezplačnimi video vsebinami. Te med
drugim vključujejo dokumentarce, animeje
in veliko korejskih serij.
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Amazonova storitev za pretočni video
omogoča dostop do velikega števila serij in
filmov, omogoča pa tudi najem ali nakup
novejših vsebin. V zadnjem času je Amazon
prejel lepo število nagrad za svoje originalne
serije, ki po kakovosti dosegajo sam vrh
ponudbe.

Neposreden dostop do storitve League Pass
za ljubitelje košarke. Aplikacija naročnikom
omogoča neposreden dostop do vseh
tekem lige NBA, kot tudi posnetkov zaostalih
tekem ali kratkih pregledov.
UEFA.TV

Aplikacija je uradna aplikacija največje
nogometne zveze na svetu. V njej so
brezplačno na voljo pregledi vseh tekem
pod okriljem evropske zveze, kot tudi
originalne oddaje, vlogi ter dokumentarni
filmi, ki jih producira UEFA. UEFA v svoji
aplikaciji prenaša tudi tekmovanja mlajših
selekcij in v Sloveniji vedno bolj popularnega
Futsala.
France 24

Brezplačen dostop do novic iz sveta v štirih
jezikih.

Facebook Watch

Popularna video platforma ponuja mnogo
več od dostopa do video vsebin, ki jih na
spletu delijo vaši spletni prijatelji. Facebook
je z velikimi investicijami v lastno originalno
vsebino postal resen igralec v svetu OTT.
Med drugim so posneli več serij z Willom
Smithom, dokumentarno serijo s Shaquilom
O’Neilom in resničnostni šov z Mikom Rowom,
ki ga bolj poznamo iz serije Umazane službe.
Vsa vsebina je na voljo brezplačno.
UFC Fight Pass

Uradna aplikacija popularne borilne lige
UFC naročnikom omogoča dostop do vseh
dvobojev in posebnih dogodkov lige.
iQIYI

Pogosto imenovan tudi kitajski Netflix,
iQIYI ponuja dostop do ogromne knjižnice
kitajskih vsebin. Za vse ljubitelje animejev
iQIYI ponuja na tisoče ur brezplačnih video
vsebin, svoje pa bodo lahko našli tudi
ljubitelji romantičnih komedij in akcijskih
vsebin.
NFL Game Pass

Z Game Pass lahko uporabniki v
neposrednem prenosu spremljajo vse tekme
v ameriškem nogometu pod okriljem lige NFL.

