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ważne nasze sprawy

Do tematyki związanej z MUX 8 odniósł się szef 
Emitela – Przemysław Kurczewski, który doin-
formował wszystkich, że termin uruchomienia 
MUX 8 upływa dla operatora technicznego zgodnie 
z koncesją – w grudniu br. Mimo, że rozmowy 
z nadawcami komercyjnymi rozpoczęto, Emitel 
będzie zatwierdzony jako operator MUX 8 dopiero 
za kilka tygodni, z uwagi na rozpatrywanie przez 
UKE odwołań innych podmiotów, które ubiegały 
się o tę funkcję.

pakiet mediów narodowych

Posłowie Kukiz 15 domagali się odpowiedzi, czy 
wprowadzenie powszechnej opłaty audiowizualnej 
będzie powiązane ze zmniejszeniem liczby reklam 
w telewizji. Co z licznikami prądu znajdującymi 
się np. w oborach rolników indywidualnych? Pos. 
Grzegorz Furgo z Nowoczesnej pytał, czy obywatel 
posiadający parę mieszkań lub altankę na dział-
ce będzie musiał płacić wielokrotności rocznej 
sumy 180 zł. Czy z opłaty audiowizualnej będzie 
zwolnionych parę tysięcy jednostek Ochotniczej 
Straży Pożarnej?
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Rozrastać będzie się funkcjonalność poszczegól-
nych urządzeń – jak np. używanie smartfonów 
do robienie zakupów i generalnie – traktowanie 
ich jako elektronicznych portfeli. Inny przewi-
dywany boom rynkowy to rosnąca gwałtownie 
sprzedaż telefonów komórkowych z wbudowanymi 
kamerami oraz wszelakim oprzyrządowaniem do 
robienia tzw. selfie. Oczywiście, smartfon nie 
zastąpi nam na razie wszystkich najukochańszych 
i pożądanych gadżetów.

większe smartFony, więcej wideo

Jeszcze na początku 2014 roku smartfony o dużej 
przekątnej ekranu, zbliżonej do 5”, a także 
jeszcze większe Phablety, były zaliczane przede 
wszystkim do segmentu premium. Kolejne dwa 
lata postępu technologicznego oraz zaciętej walki 
konkurencyjnej między największymi graczami 
na rynku urządzeń mobilnych spowodowały, 
że obecnie również tańsze urządzenia są coraz 
częściej wyposażane w duże ekrany.


