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DiGYBOXX HD C+ umo?liwia jednoczesny odbiór
programów CYFRY+ oraz innych p?atnych platform
Od 15.02.2013 na stronie www.technisat.pl dost?pna jest najnowsza wersja
oprogramowania dekoderów DiGYBOXX HD C+ (2.46.13.3-2230c).
Dzi?ki najnowszej, bezp?atnej aktualizacji dekoder DiGYBOXX HD C+ umo?liwia
jednoczesny odbiór programów CYFRY+ oraz innych p?atnych platform. Odbiór kana?ów
CYFRY+ jest mo?liwy przy pomocy karty Smart, natomiast programy innych platform,
obejrzymy z modu?em oraz kart? abonenck?, które umieszczamy w gnie?dzie CI/CI+.
Zaktualizowany zosta? równie? Elektroniczny Przewodnik po Programach (EPG). Dzi?ki
nowemu oprogramowaniu dekoder pracuje stabilniej, a prze??czanie pomi?dzy kana?ami
kodowanymi trwa krócej.
Najnowsze oprogramowanie do DiGYBOXX’a HD C+ jest ju? dost?pne na naszej stronie
internetowej. Dnia 18 lutego 2013 oprogramowanie dost?pne b?dzie równie? z pozycji
satelitarnej Hotbird 13o wschód. Aby zaktualizowa? oprogramowanie, wystarczy wy??czy?
dekoder do trybu standby (czuwanie). W nocy, pomi?dzy godzin? 2-3, urz?dzenie
automatycznie pobierze najnowszy software.
Niezale?nie od automatycznej aktualizacji, w dowolnym momencie po 18.02.2013, b?d?
mogli Pa?stwo pobra? nowe oprogramowanie r?cznie. W tym celu, wystarczy wej?? w
menu Automatycznej aktualizacji (post?puj?c zgodnie z do??czon? do produktu
instrukcj? obs?ugi) i wybra? pozycj? satelitarn? Hotbird 13o wschód, z której chcemy
pobra? „soft”.
Najnowsze oprogramowanie dekoderów TechniSat mog? Pa?stwo ju? dzi? pobra? z
naszej strony internetowej www.technisat.pl, a nast?pnie wgra? je do dekodera przy
pomocy pendrive. Wystarczy w??czy? dekoder i pod??czy? pami?? przeno?n? do wej?cia
USB dekodera.
Multimedialny dekoder nowej generacji
DiGYBOXX HD C+ to dekoder w pe?ni przystosowany do odbioru CYFRY+. Umo?liwia on
równie? odbiór programów telewizyjnych i radiowych pozosta?ych polskich platform
satelitarnych: Cyfrowy Polsat, n na kart? HD, n Smart HD, Telewizja na kart? czy MTV
Unlimited.
DiGYBOXX HD C+ to urz?dzenie niezwykle proste i intuicyjne w obs?udze. Dekoder ten
wykonany zosta? z najwy?szej jako?ci materia?ów. Elegancki wygl?d dekoder zawdzi?cza
l?ni?cemu panelowi przedniemu. Ca?o?? dope?nia czytelny, 4-cyfrowy wy?wietlacz LED.
Urz?dzenie posiada list? programów CYFRY+ oraz trzy listy ulubionych kana?ów.
Dekoder automatycznie pobiera i aktualizuje list? kana?ów dla CYFRA+ z pozycji Hotbird
13o wsch. U?ytkownik mo?e sortowa?, dodawa? i usuwa? kana?y, zak?ada? blokad?
rodzicielsk? lub wprowadza? kana?y do EPG. Dla kana?ów z platformy CYFRA+ oraz

wielu innych dost?pny jest zawsze aktualny elektroniczny program TV (EPG), na 7 dni do
przodu.
Pe?ne wsparcie
DiGYBOXX HD C+, to innowacyjne urz?dzenie zaprojektowane z my?l? maksymalnej
wygodzie u?ytkownika. Dzi?ki temu, poza licznymi funkcjami i funkcjonalno?ciami
fabrycznymi, dekoder posiada pe?ne wsparcie zespo?u najlepszych europejskich
programistów. Dzi?ki nim, nasze produkty s? na bie??co dostosowywane do Pa?stwa
potrzeb.
PARAMETRY KANA?ÓW DO AKTUALIZACJI OPROGRAMOWANIA:
POZYCJA SAT: HOTBIRD 13o WSCHÓD
CZ?STOTLIWO?? TRANSPONDERA: 11 566
POLARYZACJA: H (HORYZONTALNA)
SYMBOLRATE: 27 500
MODULACJA: QPSK
Najwa?niejsze usprawnienia i zmiany w oprogramowaniu 2.46.13.3-2230c:
1. Optymalizacja obs?ugi modu?ów CI
2. Udoskonalone EPG
3. Szybsza praca urz?dzenia
Wi?cej informacji na https://www.technisat.com/pl_PL/DiGYBOXX-HD-C+/352-1637-8291/
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