
HBO GO sa mení na HBO Max

Služba HBO Max bude na Slovensku spustená 8.3.2022 a úplne nahradí službu HBO GO.

PRECHOD Z HBO GO
Predplatitelia  HBO  GO,  prístup  na  HBO  Max
získajú automaticky hneď po uvedení služby. So
spustením služby HBO Max bude existujúci účet
HBO GO zmenený  na  HBO Max.  Prihlasovacie
údaje (e-mail a heslo) zostanú rovnaké. Zákazník
bude  pri  prechode  požiadaný  o  akceptáciu
nových  Podmienok  používania  služby  a  bude
oboznámený  so  Zásadami  ochrany  osobných
údajov. 

APP-KA
Po spustení HBO Max  bude aplikácia HBO GO
znefunkčnená(!!!) a  zákazník dostane  výzvu  na
stiahnutie  novej  aplikácie  HBO  Max (iTunes  /
Google Play / Samsung Store / atď.).

CENA
Pre  predplatiteľov  cez  káblového  operátora,
rovnako   ako v prípade HBO GO  , koncovú cenu
služby  HBO  Max  pre  svojich  predplatiteľov
stanovujú samotní operátori.

HBO KANÁLY
Lineárne  kanály  HBO  budú  dostupné aj  po
spustení  HBO Max.  Ak  má zákazník  účet  HBO
GO aj lineárne kanály HBO, od 8. marca si bude
môcť vychutnať všetky programy HBO a mnoho
ďalšieho na HBO Max.

ZARIADENIA
HBO Max bude možné sledovať súčasne   na troch  
rôznych  zariadeniach –  aktuálnym  limitom  pri
HBO GO sú dve zariadenia.
Počet zariadení pripojených na účet HBO Max nie
je obmedzený.  Po prechode na HBO Max bude
potrebné  si  opätovne  zaregistrovať  svoje
zariadenia.
Služba  bude  dostupná  na  webe
http://www.hbomax.com ,  na  televízoroch  a
boxoch s Android TV (Google TV, od verzie 7.0),
na  televízoroch  Samsung  TV  (modely  od  roku
2016), na televízoroch LG (modely od roku 2018),
cez Apple TV (4K a HD verzie) a tiež podporuje aj
Google  Chromecast.  Fungovať  bude  aj  pre

konzoly PlayStation 4 a 5, Xbox One a Series X/S
a mobilné zariadenia s Androidom  (od verzie 5.0)
a iOS (od verzie 12.2).

PROFILY ZÁKAZNÍKOV
Zákazníci  si budú môcť  vytvoriť  až  5 profilov pre
členov rodiny. Už sa tak nestane, že bude vidieť,
aký obsah sledujú ďalší ľudia. Nebude potrebné si
pamätať ani to,  kde  zákazník skončil,  ak rovnaký
seriál sleduje napríklad jeho partner či deti. Každý
získa  vlastný  profil  a  prehľad  titulov.  Podľa
sledovaného  obsahu  bude  služba  odporúčať  aj
ďalší obsah.
Z dôvodu novej filozofie účtov nebude z HBO GO
do HBO Max prenesená „História  prehrávania“  a
„Môj zoznam“.

OFF-LINE SLEDOVANIE
Predplatitelia si budú môcť  obsah aj sťahovať, čo
sa  dá  využiť  napríklad  pri  cestovaní  alebo  v
prípadoch,  kedy  nie  je  k  dispozícii dostatočné
internetové pripojenie.

FILMOVÉ NOVINKY
Nové aj kultové seriály a filmy spoločností Warner
Bros., HBO, DC, Cartoon Network a Max Originals,
vrátane filmov  spoločnosti  Warner  Bros.,  ktoré
budú zverejnené už 45 dní po uvedení do kín.

4K BEZ PRÍPLATKU
Veľkou novinkou pri HBO Max bude sprístupnenie
Ultra HD obsahu. Vyššia kvalita bude dostupná pre
vybrané tituly v knižnici,  bez príplatku. 4K tituly sú
prehrávané  v  H.265  s  bitratom  až  24  Mbps
(priemerne 18 Mbps). Odporúčané pripojenie bude
preto  na úrovni  aspoň  30  Mbps.  Dolby  Vision,  a
HDR10  sú  podporované  pri  4K  tituloch.  Netflix
ponúka  4K  len  v  rámci  najvyššieho  balíčka,
Disney+ ho bude mať bez doplatku. 

PRIESTOROVÝ ZVUK
Dostupný  bude  aj  priestorový  zvuk  5.1  a
technológia  Dolby  Atmos (3-rozmerný  priestorový
zvuk).


