HBO GO
Mi az az HBO GO?
Az HBO egy prémium tévécsatorna, amin egész nap mozifilmek és
sorozatok mennek, ráadásul reklám nélkül. Az HBO GO ennek a
csatornának az online szolgáltatása, aminek segítségével az
interneten nézhetünk jó minőségű filmeket reklám nélkül, ráadásul
akkor és annyit, amikor és amennyihez kedvünk van. Az HBO GO 800+
filmje és 200+ sorozata elérhető számítógépen, okostelefonon,
tableten és okostévén is.

Az HBO GO havidíjas szolgáltatás, amit közvetlenül az oldalon is
befizethetjük, de érdemes megkérdezni a szolgáltatónkat (pl.
Telekom), mert sok esetben az általunk vásárolt TV előfizetéshez
tartozik HBO GO előfizetés is. Ha regisztrálunk, de mégsem tetszik,
amit kapunk, semmi gond: lehetőségünk van az első hét napban
ingyen használni, és ha ezalatt az idő alatt lemondjuk, akkor az
előfizetés összege nem kerül felszámolásra.

Regisztráció
A regisztrációhoz először el kell jutnunk az HBO GO honlapjára, ehhez
írjuk be a böngészőnkbe a www.hbogo.hu címet. A honlapon
kattintsunk a jobb felső sarokban a Regisztráció gombra, ezt
követően pedig adjuk meg a nevünk, e-mail címünk, és (ha nem a
szolgáltatótól, hanem közvetlenül az HBO GO-tól vásároljuk a
szolgáltatást) a bankkártya adatait, amivel fizetni szeretnénk.

Filmnézés
A továbbiakban a jobb felső sarokban
tudunk bejelentkezni a megadott
adatainkkal. Ha egyszerűen elkezdünk
legörgetni az oldalon, sorra jönnek az
oldal által ajánlott filmek a különböző
kategóriákban. Ha a kurzort egy film fölé
húzzuk, megjelenik egy rövid leírás és a
film értékelése is.
Ha az oldal fejlécében a Sorozatok vagy a Filmek felirat fölé húzzuk a
kurzort, a legördülő listában kiválaszthatunk egy kategóriát (pl.
Dráma, Vígjáték, Romantikus), és akkor csak az adott kategóriába
tartozó filmeket látjuk. Ha pedig egy bizonyos filmet szeretnénk

megnézni, akkor a fejlécben található nagyító ikonra kattintva rá is
kereshetünk.
Filmnézés közben a bal alsó sarokban található párhuzamos
vonalakra kattintva bármikor megállíthatjuk a filmet, ismételt
kattintással pedig megint elindítjuk. A jobb oldalon lévő szóbuborékra
kattintva arra is van lehetőségünk, hogy kiválasszuk a film és a felirat
nyelvét, a fogaskerékkel pedig még a felirat méretét is beállíthatjuk.
A jobb oldal legszélső ikonjával pedig teljes képernyős módra
válthatunk, hogy minél nagyobb méretben élvezzük a filmet. Ebből a
nézetből ugyanarra a szimbólumra kattintva, vagy a billentyűzet bal
felső sarkában található esc gombot megnyomva tudunk kilépni.

Az HBO GO-hoz hasonlóan további havidíjas szolgáltatást nyújt pl. a
Netflix vagy az Amazon Prime Video. Ha pedig ingyenesen elérhető
klasszikusokat néznénk, azt megtehetjük például az MTVA Archívum
weboldalán.

