
assure availability.
The service can be ordered up to 24
hours before the flight on the EL AL
website, www.elal.co.il, and through the
reservations center of the Mobile
Company at 03-9772312.

Passengers flying to Israel from
destinations in the USA, Canada and
England can order the service through
a free telephone call:
USA and Canada: 1-888-388-6428
England: 0-800-520-0443
For more information and to rent
the instrument, ask a member of
the cabin crew.

VIDIBOX - 
Personal Inflight
Entertainment 
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VIDIBOX

 VIDIBOXחוויית בידור ≠
אישית בטיסתך

אל על מציעה לנוסעיה שירות בלעדי להעשרת
Æחוויית הבידור בטיסה ≠ נגן בידור אישי נייד

¨ המאפשרת לכםVODהנגן מופעל בטכנולוגיית 
לבחור את העיתוי הנוח לכם לצפייה בתכנים

  Æשאתם אוהבים

 øאילו תכנים משודרים בנגן הבידור הנייד
הנגן כולל מבחר גדול של סרטים¨ סדרות

טלוויזיה¨ תוכניות ילדים¨ חדשות במגוון
שפות¨ תוכניות ספורט ואוכל¨ תוכניות

¢קשת¢ אהובות¨ משחקים לכל הגילאים
Æועשרות אלבומי מוזיקה לבחירתכם

 øהיכן מוצע השירות
השירות קיים בטיסות אלØמ היעדים

∫ לונדון¨ ניו יורק¨ טורנטו¨ בנגקוק¨™™הבאים
מומבאי¨ בייגßינג ויוהנסבורגÆ מספר הנגנים מוגבל

Æבכל טיסה
למעט במטוסי ה�∑∑∑ שבהם מופעלת מערכת™™

VODÆבידור
øהאם השירות כרוך בתשלום

השירות מוענק לנוסעי מחלקת העסקים כחלק
מפרופיל השירות במחלקה¨ ביעדים המצוינים

 Æהשירות ניתן תמורת תשלום סמלי לנוסעילעיל
§±µ ¨מ יעדי אירופהØמחלקת התיירים∫ ∞±§ אל

אלØמ יעדי המזרח הרחוק¨ אפריקה ויעדים
Æאטלנטיים�טרנס

øכיצד מזמינים את השירות במחלקת התיירים
לתשומת ליבכם¨ מאחר שמספר הנגנים מוגבל

ועל מנת להבטיח את זמינות השירות¨ אנו
ממליצים להזמין מראש את השירות באמצעות

Æאתר אל על
ניתן להזמין את השירות עד ¥≥ שעות לפני מועד

הטיסה באתר אל על www.elal.co.il ובמרכז
 Æ∞≥�π∑∑≤≥±≤ ההזמנות של חברת מובייל

לנוחות הטסים לישראל מיעדי אל על בארצות
הברית¨ קנדה ואנגליה קיים מספר חינם להזמנות∫ 

±�∏∏∏�≥∏∏�ארה¢ב וקנדה∫ ∏≥¥∂
∞�∏∞∞�µ≤∞�אנגליה∫ ≤¥¥∞

לפרטים נוספים ולהשכרת המכשיר בטיסתך
www.elal.co.ilשאל את אנשי צוות האויר

To enhance your inflight entertainment
experience, EL AL offers an
exclusive service – an individual
portable entertainment system,
the VIDIBOX. The VOD technology
enables you to choose the content
you want – all at your own
convenience and to suit your
personal preferences. 

What programs are available on
the portable entertainment system?
The VIDIBOX offers a large selection of
films, television series, children’s
programs, news in a choice of
languages, sport and food programs,
popular programs from the Keshet
station, games for all ages and dozens
of music albums for you to choose from.
Where is the service offered?
The service is available on flights to and
from the following destinations*:
London, New York, Toronto, Bangkok,
Beijing and Johannesburg. The number
of players on each flight is limited.
*except on 777 aircraft which feature
VOD entertainment systems.
Does the service entail a fee?
Business Class passengers enjoy the
VIDIBOX as a regular part of the service
in this Class on the routes mentioned
above.The service is provided for a
token payment to Economy Class
passengers: $10 to/from European
destinations and $15 to/from Far East,
African and transatlantic destinations.
How is the service ordered for
Economy Class passengers?
Please note: As the number of PMP
players is limited, we recommend pre-
ordering on the EL AL website, to
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