Nokia Streaming Box 8000: One Box Providing Access to
Thousands of Apps and Streaming Services now Available
in Israel Exclusively at KSP and Best Mobile
Following a successful European launch, the Nokia Streaming Box 8000 is
available as of today in Israel at our Partners’ KSP and Best Mobile stores. The
Nokia Streaming Box 8000, powered by Android™10, transforms a conventional
TV into a Smart TV bringing thousands of apps, movies, music, games and
streaming services directly to your screen.
Vienna, June 1, 2021 - StreamView GmbH, the Nokia brand licensee for Smart
TVs and Set-Top-Boxes in Europe announces the Nokia Streaming Box 8000 is
available from today in Israel as part of a planned
expansion into Middle East markets. This device
turns conventional TVs into Smart TVs. It comes
with the familiar style and design you expect from
a Nokia branded product and easy to use
technology, all at an affordable price.
The Nokia Streaming Box, powered by Android™ 10,
provides instant access to over 7,000 apps on Google Play
Store including popular streaming services1 such as
Netflix, Disney+, Prime Video or YouTube, as well as
thousands of exciting Android games, media libraries of
popular TV channels and much more.
"We are pleased to launch the distribution in Israel. With KSP and Best Mobile, we have
gained experienced and reliable distribution partners who are firmly established in Israel.
The Streaming Box will be exclusively available at our distribution partners’ stores,"
explains Jari Eronen, COO at StreamView.
"With the Nokia Streaming Box, we are adding a top notch Nokia branded product to our
retail. We are delighted that StreamView GmbH has decided to cooperate with KSP. I am
very confident that our customers will love the new Nokia Streaming Box," says Etai Hen
VP Sales, at Best Mobile.
Etai Hen VP Sales at Best Mobile adds: "The Nokia Streaming Devices meet the customers’
demands for attractive features around the most popular streaming providers. We are
looking forward to cooperating with StreamView and selling a great device. It will be a
fantastic asset to our portfolio."
Do More with Your Voice
Thanks to the integrated Google Assistant, your Nokia Streaming Box 8000 remote control
can listen and react to your commands. Just ask Google to find YouTube videos, the latest
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blockbuster movie or make recommendations that match your mood and your options will
appear on screen. “Hey Google” can even help you search for the weather or nearest
restaurant or other information by using a browser app.
Easy Set Up and Pure Design
The Nokia Streaming Box 8000 is easy to set up with Plug & Play and works with any TV
that has an HDMI or analogue audio video port. For easy connectivity, simply plug in the
power adapter, connect the Streaming Box to your TV and Internet and get started. The
Nokia Streaming Box features a compact and elegant design and comes with an
ergonomically shaped backlit remote control that feels smooth in your hand and helps
identify the right button, even if the lights are out.
Endless Entertainment
The Nokia Streaming Box 8000 is equipped to play content in
4K UHD (Ultra High Definition)2, ensuring high contrast, rich
colours and a detailed display, for perfect home
entertainment. The Nokia Streaming Box has Chromecast
built-in, which enables you to wirelessly connect your
smartphone, tablet or laptop and stream your favourite
YouTube video or other content3 directly to your TV. Another
advantage of the Nokia Streaming Box 8000 is that - unlike
conventional TVs - customers do not have to rely on live content. Streamed content can
be started, stopped and paused at any time. The Nokia Streaming Box stops where the
video was interrupted and resumes it later at the same point.4 Whether you are looking
for a new series or just want to continue watching a movie where you left off – the content
can be accessed at any time.5
If you enjoy a big screen gaming experience or you prefer typing your input on the TV
screen, the Nokia Streaming Box 8000 enables gaming controllers or keyboards to be
connected easily via Bluetooth. And while built-in Chromecast allows seamless streaming
from a range of mobile devices, the Nokia Streaming Box also features an HDMI, USB-A/C, optical audio and a LAN port to connect all kinds of additional devices.
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Pricing and Availability
The Nokia Streaming Box 8000 is available from April 20 in Israel
at our partners’ stores KSP and Best Mobile for a recommended
retail price of 107 USD (including VAT).
What’s in the Box?






Streaming Box
Remote control
Power adapter
HDMI cable
2x AAA batteries

Please find further information and high-resolution images in the data sheet here.

About StreamView
StreamView GmbH is the licensee of the Nokia brand for Streaming Boxes in Europe, Middle East and Africa.
Nokia is a registered trademark of Nokia corporation.
StreamView markets and distributes Nokia branded products that combine the style and minimalistic design
people recognise the Nokia brand for, with cutting-edge technology, providing access to new and better
experiences every day.
For more information please contact:
Vanessa Kemme / Samet Simsek
PR
Havana Orange GmbH
Email: streamview@havanaorange.de
Tel: +49-89-92 131 51 77
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סטרימר  :8000 Nokiaקופסה אחת המספקת גישה לאלפי אפליקציות ושירותי
הזרמת תוכן ,זמין היום בישראל ,בלעדי ברשתות  KSPובסט מובייל.

בעקבות ההשקה המוצלחת באירופה ,הסטרימר  8000 Nokiaזמין לרכישה החל מהיום בישראלNokia .
 ,8000מבוסס על מערכת ההפעלה אנדרואיד™ 10הופך טלוויזיה רגילה לטלוויזיה חכמה כדי לאפשר גישה
לאלפי יישומים ,סרטים ,מוסיקה ,משחקים ושירותי הזרמת מדיה ישירות למסך הטלוויזיה.
וינה 1 ,ביוני  ,StreamView GmbH - 2021בעלת הרישיון למותג
 Nokiaעבור טלוויזיות חכמות וממירים אינטראקטיביים באירופה,
מודיעה כי סטרימר  8000 Nokiaזמין בישראל החל מהיום ,כחלק
מהתרחבות מתוכננת לשווקים במזרח התיכון .התקן זה ,המעוצב
בסגנון הייחודי והמוכר של מוצרי  ,Nokiaהופך טלוויזיות
קונבנציונליות לחכמות בעזרת טכנולוגיה קלה לשימוש .כל זה
במחיר משתלם במיוחד.
הסטרימר של  ,Nokiaהמבוסס על מערכת ההפעלה אנדרואיד™
 ,10מספק גישה מיידית ליותר מ 7,000-אפליקציות בחנות ה-
 Google Playכולל שירותי סטרימינג פופולריים 1כמו נטפליקס,
דיסני ,+אמזון פריים וידאו או יוטיוב ,כמו גם אלפי משחקי אנדרואיד ,ספריות מדיה של ערוצי טלוויזיה
פופולריים ועוד.
"אנחנו שמחים להשיק את ההפצה של מוצרינו בישראל .עם  KSPובסט מובייל אנחנו מרוויחים שותפים
אמינים ומלאי ניסיון ,המבוססים היטב בישראל .קופסת הזרמת המדיה תהיה זמינה באופן בלעדי בחנויות
שותפי ההפצה שלנו" ,מסביר יארי ארונן ,סמנכ"ל תפעול של .StreamView
"עם הסטרימר של  ,Nokiaאנו מוסיפים מוצר איכותי במיוחד של המותג למלאי המוצרים שלנו .אנחנו גם
מרוצים מאוד מההחלטה של  StreamView GmbHלשתף פעולה איתנו .אני מלא ביטחון שלקוחותינו
יאהבו את קופסת הזרמת המדיה החדשה של  "Nokiaאומר איתי חן ,סמנכ"ל מכירות בבסט מובייל ומוסיף:
"הסטרימר של  Nokiaממלא את הדרישה של הלקוחות שלנו לתכונות מתקדמות ביחד עם שירותי התוכן
המובילים .אנו מצפים בכיליון עיניים למכור את המוצר המצוין הזה ולשיתוף הפעולה עם StreamView.
 800 Nokiaיהיה נכס נפלא למגוון המוצרים שלנו".
עשה יותר באמצעות קולך
הודות ל Google Assistant-המשולב ,השלט הרחוק של ה 8000 Nokia-יכול להאזין ולהגיב לפקודות שלך.
פשוט בקשו מגוגל למצוא סרטוני  ,YouTubeאת הסרט שובר הקופות האחרון או לתת המלצות התואמות
את מצב הרוח שלכם והאפשרויות שלכם יופיעו על המסך" .היי גוגל" יכול אפילו לעזור לך לבדוק את מזג
האוויר ,את המסעדה הקרובה ביותר או מידע אחר ,באמצעות אפליקציית הדפדפן.
הגדרה קלה ועיצוב נקי
את ה 8000 Nokia-קל להגדיר והוא מתחבר בקלות לכל טלוויזיה שיש לה כניסת  HDMIאו כניסת
אודיו/וידאו אנלוגית .כל מה שצריך לעשות הוא לחבר את מתאם המתח ,לחבר את הסטרימר לטלוויזיה
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ולאינטרנט ותוך  10דקות הכול מוכן .הסטרימר של  Nokiaכולל עיצוב קומפקטי ואלגנטי ומגיע עם שלט
רחוק ארגונומי בעל תאורה אחורית שמרגיש נוח ביד ומסייע בזיהוי הכפתור הנכון ,גם אם האורות כבויים.
בידור אינסופי
 8000 Nokiaתומך בתוכן באיכות ( 4K UHDבהבחנה גבוהה
במיוחד) 2המעניק לתמונה ניגודיות גבוהה ,צבעים עשירים
ותצוגה מפורטת ,לבידור ביתי מושלם .לסטרימר יש
 Chromecastמובנה ,אשר מאפשר לחבר באופן אלחוטי את
הטלפון החכם ,הטאבלט או המחשב הנייד ולהזרים תוכן אהוב
מ YouTube-או תוכן אחר 3ישירות למסך הטלוויזיה .יתרון נוסף
של ה 8000 Nokia-הוא שבניגוד לטלוויזיה קונבנציונלית ,לא
צריך להסתמך על תוכן בשידור חי .ניתן להפעיל ,לעצור ולהשהות תוכן מוזרם בכל עת .הסטרימר של
 Nokiaעוצר במקום שבו הסרטון הופסק ומפעיל אותו מאוחר יותר מאותה נקודה בדיוק .4בין אם אתם
מחפשים סדרה חדשה או סתם רוצים להמשיך לצפות בסרט שבו הפסקתם – ניתן לגשת לתוכן בכל עת.
אם אתם נהנים מחוויית גיימינג על מסך גדול או שאתם מעדיפים להקליד על מסך הטלוויזיה8000 Nokia ,
מאפשר חיבור קל של בקרי משחקים או מקלדות באמצעות  ,Bluetoothבעוד  Chromecastמובנה
מאפשר זרימה חלקה ממגוון של מכשירים ניידים ,הסטרימר כולל גם חיבורי  ,HDMI, USB-A/Cאודיו אופטי
ויציאת  LANכדי לחבר מכשירים נוספים.
תמחור וזמינות
סטרימר  8000 Nokiaזמין בישראל החל מ 20-לאפריל  ,2021ברשתות  KSPובסט
מובייל ומגוון משווקים נבחרים ,במחיר מומלץ לצרכן של  ,₪ 349כולל מע"מ.

מה יש בקופסה? • סטרימר • שלט רחוק • מתאם חשמל • כבל  • HDMIסוללות
AAA 2x

ניתן למצוא מידע נוסף ותמונות ברזולוציה גבוהה בגליון הנתונים כאן.

אודות StreamView GmbH
 ,StreamView GmbHבעלת רישיון  ,Nokiaממוקמת בווינה ,אוסטריה .החברה היא בעלת הרישיון של
המותג  Nokiaעבור טלוויזיות חכמות וממירים אינטראקטיביים באירופה ,אפריקה והמזרח התיכון.
 StreamViewמשווקת ומפיצה מוצרים חדישים המספקים גישה לחוויות חדשות וטובות יותר ,תחת שם
המותג של Nokia.
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בכפוף למנוי על השירותים1
K4 - ועל הטלוויזיה המחוברת לתמוך בK4 - התוכן צריך להיות משודר ב2
Chromecast- האפליקציה צריכה לתמוך ב3
 לא כולל תוכן חי ומרכז המדיה4
 תלוי במרכז המדיה5
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