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Hverdagsmagi 
i en liten pakke

Vår nyeste TV- og strømmeboks byr på 
opplevelser utenom det vanlige. 
Med Get boX blir alle TV-kanaler, apper 
og strømmetjenester del av samme system, 
og innebygget Chromecast lar deg strømme 
og dele innhold fra andre enheter. 

Vi hjelper deg å finne det du liker, og skulle du 
bli lei av å trykke på fjernkontrollen, styrer du 
den bare med stemmen. 

Markedets råeste 
TV- og strømmeboks

Get boX er liten og diskrét, men bugner av 
teknologi. Faktisk er dette den kraftigste TV- 
og strømmeboksen på det norske markedet!
Boksen kan brukes trådløst uten tilkopling til 
TV-uttaket.

Hils på nye Get boX

Fjernkontroll med stemmestyring

• Enkel navigering med hurtigtaster 
gjør det lett å finne frem

• Bluetooth – bruk fjernkontrollen 
uten å sikte på boksen

• «Mitt innhold» samler alt av 
opptak, favoritter, lister m.m.

• Søk etter ønsket innhold ved 
å prate til fjernkontrollen



Lett å finne frem i et 
mangfold av innhold

Med ett felles søk dekker Get boX innhold fra 
alle TV-kanaler, strømmetjenester og apper du 
har lastet ned. Det går raskere å finne akkurat 
den filmen, serien eller fotballkampen du er 
ute etter. 

Programguiden viser hva som går på TV – og 
en uke frem i tid. Du får i tillegg personlige  
anbefalinger, basert på hva du liker. 

Velg så mange apper du vil
Med tusenvis av apper fra Android TV får du 
nyheter, strømmetjenester, morsomme spill 
og mye mer. Netflix*, Youtube og NRK TV er 
ferdig installert fra start på Get boX.

*Forutsetter Netflix-abonnement.

  

Se opptakene  
dine hvor du vil 

Opptaksfunksjonen i Get boX gjør at alt du 
tar opp, uansett på hvilken enhet, lagres 
automatisk i skyen. Alle opptakene du gjør 
på Get boX finner du igjen på nett-TV, mobil, 
nettbrett og Apple TV - og omvendt.

• 500 timer opptak med skylagring 

• Ta opp så mye du vil samtidig

• Ubegrenset levetid på opptak

• Tilgang til å laste ned og se  
offline på mobil og nettbrett

Bestill Get boX get.no/getboX

Hils på nye Get boX


