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TechniSat udost?pni? nowe oprogramowanie
dekoderów serii ISIO: MyTechniSat-App, YouTube i
wiele innych fantastycznych funkcji
Jest ju? dost?pna nowa wersja oprogramowania dla dwóch modeli dekoderów
satelitarnych z przegl?dark? internetow?: TechniCorder ISIO S (wersja
2.52.13.1-2381) i DIGIT ISIO S (wersja 2.52.13.1-2380) oraz dekoderów kablowych:
DigiCorder ISIO C (wersja 2.52.0.1-2360) i DIGIT ISIO C (wersja 2.52.0.1-2359).
Oprogramowanie ju? teraz mo?na bezp?atnie pobra? ze strony technisat.pl.
Dzi?ki aktualizacji oprogramowania dekodery te zyskuj? wiele nowych fantastycznych
funkcji, takich jak obs?uga aplikacji MyTechniSat Smartphone-App, wy?wietlanie stron
www w HTML 5, np. YouTube, czy mo?liwo?? katalogowania nagra?.
MyTechniSat-App
Aplikacja TechniSat, na iPhon’y, iPod’y oraz smartfony i tablety z system Android,
pozwala zdalnie przegl?da? elektroniczny program TV (EPG) i programowa? nagrania.
Poza mo?liwo?ci? u?ywania ekranu dotykowego telefonu, jak normalnego pilota,
MyTechniSat-App pozwala (w obr?bie zasi?gu WLAN) ?atwo, szybko i intuicyjnie
nawigowa? po menu i listach programów za pomoc? panelu kontrolnego i tylko trzech
przycisków. Dotykowy panel kontrolny u?atwia równie? korzystanie z internetu, dzi?ki
bezpo?redniej obs?udze kursora, oraz mo?liwo?ci przewijania i powi?kszania obrazu.
Teksty, np. adresy stron www, mo?na wpisywa? za pomoc? dotykowej klawiatury.
MyTechniSat-App automatycznie rozpoznaje urz?dzenia w sieci WLAN/LAN. Dlatego maj?
Pa?stwo mo?liwo?? swobodnego odtwarzania na swoim smartfonie zdj??, muzyki i filmów
zapisanych na urz?dzeniach znajduj?cych si? w sieci domowej np. na komputerze, czy w
pami?ci dekodera TechniSat.
YouTube i inne strony w HTML 5
Dzi?ki najnowszej darmowej aktualizacji oprogramowania dekodery satelitarne i kablowe
TechniSat serii ISIO umo?liwiaj? wy?wietlanie stron www w formacie HTML 5. Teraz
obejrz? Pa?stwo miliony nagra?, z popularnego portalu YouTube, na ekranie swojego
telewizora.
Katalogowanie nagra?
Teraz programuj?c nagrania np. kilku ulubionych seriali, mog? Pa?stwo katalogowa? je w
odpowiednich folderach. Pozwala to oszcz?dzi? czas i zachowa? porz?dek na dysku.
Od?o?one w czasie dekodowanie programów przez CI
Funkcja ta umo?liwia dekodowanie p?atnych programów po zako?czeniu ich nagrywania.
Jest ona przydatna gdy, przy pomocy jednego modu?u CI i odpowiedniej karty
abonamentowej p?atnej telewizji, chcemy jednocze?nie nagrywa? dwa programy

kodowane lub ogl?da? i nagrywa? dwa programy p?atne.
Funkcja Renderer UPnP
Dzi?ki tej funkcji Pa?stwa dekoder ISIO mo?e odtwarza? pliki muzyczne, zdj?cia i firmy
udost?pnione w Pa?stwa sieci domowej.
Jako?? Made in Germany
Dekodery TechniCorder serii ISIO s? produkowane we w?asnych fabrykach TechniSat w
Niemczech. Oferuj?c naszym klientom darmowe aktualizacje oprogramowania,
sprawiamy, ?e produkty marki TechniSat, posiadaj? coraz wi?cej praktycznych funkcji i
zapewniaj?
Pa?stwu najwy?szej klasy komfort u?ytkowania.
Aktualizacja oprogramowania ju? jest dost?pna, dla wszystkich dekoderów znajduj?cych
si? na rynku, przez stron? www.technisat.pl. Ju? wkrótce aktualizacja ta b?dzie równie?
dost?pna po IP. W przypadku aktualizacji sieciowej, u?ytkownicy za pomoc? funkcji
TechniMatic, b?d? mogli na ?yczenie dokona? automatycznej i bezp?atnej aktualizacji
swoich dekoderów.
Podsumowuj?c dzi?ki aktualizacji oprogramowania zyskuj? Pa?stwo nast?puj?ce korzy?ci:
- Mo?liwo?? filtrowania listy programów
- Zdalna obs?uga dekoderów przez aplikacj? MyTechniSat-App
- Wy?wietlanie stron internetowych HTML 5, m.in. YouTube
- Mo?liwo?? zapisu nagra? bezpo?rednio do odpowiednich folderów
- Pliki nagra? DVR nie s? dzielone
- Funkcja Renderer UPnP
- Od?o?one w czasie dekodowanie
- Wspó?praca z TechniSelect 12
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