
Tet+ tehniskās prasības 
 

Windows datori 
Windows datoriem Tet+ ir pieejams interneta vietnē tet.plus 

Tet+ lietošanai ir nepieciešams: 

 Stabils interneta pieslēgums, vismaz 8mbps priekš 1080p kvalitātes satura. 
 Windows 7 vai jaunāka operētājsitēma 
 Google Chrome vai Microsoft Edge jaunākā pārlūkprogrammas versija 

MacOS datori 
MacOS datoriem Tet+ ir pieejams interneta vietnē tet.plus 

Tet+ lietošanai ir nepieciešams: 

 Stabils interneta pieslēgums, vismaz 8mbps priekš 1080p kvalitātes satura. 
 macOS X 10.9 vai jaunāka operētājsistēma  
 Google Chrome vai Safari jaunākā pārlūkprogrammas versija 

 

Apple iPhone vai iPad 
Apple iPhone/iPad Tet+ ir pieejams lietotnē Tet+, kuru var lejupielādēt no App Store  

Tet+ lietošanai ir nepieciešams: 

 Stabils interneta pieslēgums, vismaz 8mbps priekš 1080p kvalitātes satura. 
 iOS11 vai jaunāka operētājsistēma 
 Tet+ lietotne 

Android viedtālruņi un planšetdatori 
Android viedtālruņiem un planšetdatoriem Tet+ ir pieejams lietotnē Tet+, kuru var 
lejupielādēt no Google Play store  

Tet+ lietošanai ir nepieciešams: 

 Stabils interneta pieslēgums, vismaz 8mbps priekš 1080p kvalitātes satura. 
 Android 6.0 vai jaunāka operētājsistēma 
 Tet+ lietotne 

 

AppleTV 
AppleTV Tet+ ir pieejams lietotnē Tet+, kuru var lejupielādēt no App Store  

Tet+ lietošanai ir nepieciešams: 

 Stabils interneta pieslēgums, vismaz 8mbps priekš 1080p kvalitātes satura. 
 tvOS 13 vai jaunāka operētājsistēma 
 Tet+ lietotne 
 AppleTV (sākot no 3. paaudzes) 



AndroidTV™ 
AndroidTV™ ierīcēs un televizoros Tet+ ir pieejams lietotnē Tet+, kuru var lejupielādēt no 
Google Play store  

Tet+ lietošanai ir nepieciešams: 

 Stabils interneta pieslēgums, vismaz 8mbps priekš 1080p kvalitātes satura. 
 AndroidTV™ 6.0 vai jaunāka operētājsistēma 
 Tet+ lietotne 

 

Samsung Tizen 
Samsung Tizen televizoros Tet+ ir pieejams lietotnē Tet+, kuru var lejupielādēt no Samsung 
Apps 

Tet+ lietošanai ir nepieciešams: 

 Stabils interneta pieslēgums, vismaz 8mbps priekš 1080p kvalitātes satura. 
 2018. gada vai jaunāka gada televizora modelis ar Samsung Tizen operetajsistēmu 
 Tet+ lietotne 

Lai atrastu Tet+ lietotni, lietotņu valsts ir jābūt norādītai Latvija 

 

LG WebOS 
Samsung Tizen televizoros Tet+ ir pieejams lietotnē Tet+, kuru var lejupielādēt no LG 
Content Store 

Tet+ lietošanai ir nepieciešams: 

 Stabils interneta pieslēgums, vismaz 8mbps priekš 1080p kvalitātes satura. 
 2016. gada vai jaunāka gada televizora modelis ar LG WebOS3 vai jaunāku 

operetajsistēmu 
 Tet+ lietotne 

Lai atrastu Tet+ lietotni, lietotņu valsts ir jābūt norādītai Latvija 

 

 

 

 

 

 

 
 


