














Sisälle tai ulos asennettava Cat 6 datakaapelin
maksimipituus on 90 m. Jos matka on pitempi, 
niin tarvitaan valokuitukaapeli.
• asiakas vastaa itse asennuskustannuksista

Älytelevisio (Joissakin LG, Samsung, Sony, Philips ja  Finlux televisioissa on BLC 
TV -palvelun vaatima Ålcom ohjelmisto. Silloin et välttämättä tarvitse IPTV-
boksia. Kysy televisiokauppiaalta neuvoa tai katso www.blc.fi/blctv.) Lisäpalveluna voi tilata BLC TV -mobiilipalvelut

• Palvelua voi käyttää kolmella eri mobiililaitteella 
samanaikaisesti, (pad, tietokone, älypuhelin). 
Mobiilikäyttö selaimella on lisämaksullinen palvelu.

• Äly-TV voi olla kiinni samanaikaisesti internetissä ja 
antenniverkossa sekä BLC TV -palvelussa: IPTV-
boksilla kiinteällä Cat 6 datajohdolla tai television  
BLC TV-palvelun vaatimalla Ålcom ohjelmistolla.

• Huoneistossa voi olla useita älytelevisioita  BLC 
palvelussa omilla IPTV-digibokseilla tai BLC TV Ålcom
ohjelmistoilla. 

• BLC TV –palvelun ja mobiilipalvelun hinnat sekä 
kanavapaketit näet osoitteesta www.blc.fi/blctv.

Kuitupäätelaite/langaton Wi-Fi
• Kuitupäätelaitteessa on langaton Wi-Fi.
• Suurissa kiinteistöissä ei selvitä yhdellä Wi-Fi

laitteella. Wi-Fi laajennusratkaisuja saa ostaa mm. 
Saimaanharjun PC:ltä tai muilta alan kauppiailta.

• Laajennus ja lisä Wi-Fi laitteet  asiakas ostaa itse.
Asiakas  asentaa itse IPTV- ja lisä Wi-Fi -boksit 
ja TV-ohjelmoinnin tai asennusliike  asentaa 
laitteet ja palvelut asiakkaan tilauksesta.

Ulko- tai sisäasennusvalokaapeli

WLAN / Wi-Fi,
Bluetooth

Kuitupäätelaite/Wi-fi
• BLC asentaa ja ottaa käyttöön kuitupäätelaitteen, 

johon liitetään tuleva valokaapeli. Kuitupäätelaite 
ja sen asennus kuuluvat liittymän hintaan. 
Ulkokaapeli ei saa olla paloturvallisuusmääräysten 
mukaan 2 metriä pitempi rakennuksen sisällä. 
Paras paikka on päätelevision lähellä tai CAT 6 
datakaapeloinnin keskipisteessä tai muualla talon 
keskeisessä paikassa.

Kuitupäätelaitteeseen 
voidaan liittää kameroita 
ja turva-antureita.

CAT 6 CAT 6 

CAT 6 

HDMI 

IPTV-boksi

Saimaan Kuitu 100, 300 ja 1000 liittymä 
*100/100, 300/300 tai 1000/1000 Mbit/s internet-liittymä ja BLC TV -palvelut
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