


 Бидний тухай
› Үйл ажиллагаа
› Зорилго, Үнэт зүйлс

 Үйлчилгээ
› Кэй-Ю зурвас
› ЖЕМ газрын станц
› Telstar 18 Хиймэл дагуул
› Хамрах хүрээ

 Бүтээгдэхүүн
› Смарт карттай Хүлээн авагч
› Тавган антенн



 Үндэсний 10 сувгийн нэвтрүүлгийг орон 
даяар шууд дамжуулах

 Нэмэлт үйлчилгээний багц

 Full HD суваг



 Хиймэл дагуулын холбооны системийг
ашиглан телевиз болон радиогийн
нэвтрүүлгүүдийг Монгол даяар
дамжуулах

 Шууд нэвтрүүлгийг Монгол улсын
хаанаас ч шууд нэвтрүүлэх

 Манай хамрах хүрээнд Азийн 20
гаран орныг багтдаг. Ази тивд амьдарч
буй Монголын хэрэглэгчдийг
хамардаг. Жишээ нь БНСУ, БНХАУ,
КАЗАХСТАН гэх мэт





 Давтамж: 12-18GHz
 Дуудлага: Ku band ("kay-yoo") “K-under”
 Давуу тал:

› Өөр технологи болон төхөөрөмжөөс
интерфирэнс үүсэхгүй

› 0,5-1,2М диаметрийн жижигхэн антеннаар
хүлээн авах боломжтой

› Хямд төхөөрөмжүүд хэрэглэгддэг
› Суурилуулахад хялбар
› Өндөр давтамжийн хэсэг нь чадал бага

хэрэглэдэг тул өртөг хямд



 Эхлэсэн: 2008-06-01
 Антенн: 9.3M
 High Definition, Standard

Definition суваг дамжуулах
 Ажиллагаа: 24 цаг
 Ширүүн бороонд бага зэрэг

дохионы алдагдал бий
болдог ч үүнийг гаралтын
чадлыг нэмж шийдвэрлэх
боломжтой байдаг.





 Telstar 18 Стандарт FS-1300
хиймэл дагуул нь 38 C-band
and 16 Ku-band
транспондероор тоноглогдож,
2004 онд АНУ-ын Тэнгисийн
хөөргөх төхөөрөмжөөс
хөөргөгдсөн.

 Telstar 18 нь дорнын 138 өнцөгт
байрласан. Telstar 18 нь 15
жилээс илүү хугацаанд
ажиллах чадвартай бүтээгдсэн.



БНМУ, БНХАУ, БНСУ, Казахстан зэрэг Төвийн азийн 20 гаруй улсын нутаг 
дэвсгэрийг хамардаг.



 Смарт карттай 
Хүлээн авагч
› Монгол хэлтэй
› Монгол заавар
› ТВ хөтөлбөр
› Захиа/mail/ хүлээн авах
› Суваг түгжих
› Баталгаа 6 сар

 Тавган  антенн
› Авсаархан, угсарах хялбар

 Голч: 45см-75см
› Тогтвортой



 Үйлчилгээний төв: Драгон төв
 Хөдөө орон нутаг Давуу эрхт
үүрэн телефоны Үндэсний
оператор Жи-Мобайл-ын төв
салбаруудаар дамжуулан
борлуулалт хийж байна.

 Энгийн эрхт гэрээт
борлуулагчаар дамжуулан
орон нутгийн хэрэглэгчдэд
хүрнэ. Одоогоор бүх аймагт
энгийн эрхт гэрээт
борлуулагч ажиллаж байна.



 Монголын 10 телевизийн нэвтрүүлгийг
дамжуулахад 100% хангагдсан. /6-р сар 2008/

 MNB, UBS, MN25, TV5, TV9, Education TV, С1, ТМ, NTV, TV8, 
SBN

 BBC, KidsCo, Hallmark, Sci-fi, HBO, CineMax

 10 телевизийн нэрийг хүлээн авсны
дараа үйлчилгээний багцыг хэрхэн
зорилтот зах зээлд хүргэхийг
тодорхойлно.



Анхаарал хандуулсанд 
ТАНД БАЯРЛАЛАА

Драгон Төв, Улаанбаатар

Утас: 9898-0000

Email: info@ddishtv.mn
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