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DIGI TV spustila novou 
Roste počet televizorů a značek

 

Český televizní operátor DIGI TV vyvinul aplikaci pro televizory využívající operační systém Android. 

Televizi přes internet nyní mohou 

top boxu: stačí si stáhnout aplikaci přímo z televiz

značky Sony a Philips, tento systém ale ovládá chytré televizory dalších značek: například TCL, 

Thomson, Metz či Sharp. Po nainstalování aplikace mohou uživatelé sledovat DIGI TV pouze s

jednoho ovladače. Aplikace DIGI TV 

AndroidTV – Xiaomi Mi TV Box a Nvidia Shield

 

„Aplikace pro Android TV a set-top boxy 

platformy DIGI TV i uživatelského komfortu našich zákazníků,“ 

služeb DIGI TV, a doplňuje: „Na začátku roku 2019 jsme spustili aplikaci pro 

následovala aplikace pro Apple TV, Live TV Portál pro

vylepšené mobilní aplikace pro tablety a mobilní telefony s

navyšujeme, zejména u televize přes internet, počet 

již téměř sedmdesát.“ 

 

V aplikaci pro Android TV a set-top boxy 

nasadí i v jiných aplikacích, v nejbližší době u 

TV. Ovládání aplikace Android je jednoduché, intuitivní a funkce, na které byli zákazníci zvyklí u set

Arris,si snadno osvojí i v nové aplikaci. Zákazní

směrovými šipkami, tlačítky OK, Back a barevn

 

Stávající zákazníci DIGI TV si mohou 

top boxu v obchodu Google play pod názvem DIGI TV

 

Na portálu https://moje.digi2go.cz, kam se 

TV přes internet, si následně mohou vygenerovat šestimístný párovací kód pro 

do okna, které se otevře po spuštění aplikace, 

využívat. 
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novou aplikaci pro televizory se systémem
televizorů a značek, na kterých lze sledovat DIGI TV bez set

Český televizní operátor DIGI TV vyvinul aplikaci pro televizory využívající operační systém Android. 

Televizi přes internet nyní mohou zákazníci na televizích s tímto operačním systémem sledovat bez set

top boxu: stačí si stáhnout aplikaci přímo z televizoru. Operační systém Android TV využívají především 

značky Sony a Philips, tento systém ale ovládá chytré televizory dalších značek: například TCL, 

son, Metz či Sharp. Po nainstalování aplikace mohou uživatelé sledovat DIGI TV pouze s

Aplikace DIGI TV je nově dostupná i pro majitele set-top boxů s

Xiaomi Mi TV Box a Nvidia Shield. 

top boxy je dalším viditelným krokem ke zvyšování technické úrovně televizní 

i uživatelského komfortu našich zákazníků,“ říká Iveta Šlapalová, ředitelka zákaznických 

„Na začátku roku 2019 jsme spustili aplikaci pro chytré 

následovala aplikace pro Apple TV, Live TV Portál pro sledování DIGI TV na webových prohlížečích i nové 

tablety a mobilní telefony s operačními systémy iOS a Android. Kromě toho 

navyšujeme, zejména u televize přes internet, počet programů vysílaných v HD. Aktuálně jich je v

top boxy přichází DIGI TV se zcela novým grafickým prostředím

nejbližší době u stávajících set-top boxů Arris a následně

je jednoduché, intuitivní a funkce, na které byli zákazníci zvyklí u set

nové aplikaci. Zákazníci si vystačí s jediným ovladačem 

OK, Back a barevnými tlačítky. Všechny pak potěší rychlost 

si mohou aplikaci jednoduše stáhnout přímo ve svém televiz

oogle play pod názvem DIGI TV.  

, kam se zákazníci přihlásí přes přihlašovací údaje, jež získali při aktivaci DIGI 

TV přes internet, si následně mohou vygenerovat šestimístný párovací kód pro aplikaci

na, které se otevře po spuštění aplikace, dojde k jejímu spárování s účtem zákazníka 

 

se systémem Android 
, na kterých lze sledovat DIGI TV bez set-top boxů 

Český televizní operátor DIGI TV vyvinul aplikaci pro televizory využívající operační systém Android. 

tímto operačním systémem sledovat bez set-

Operační systém Android TV využívají především 

značky Sony a Philips, tento systém ale ovládá chytré televizory dalších značek: například TCL, 

son, Metz či Sharp. Po nainstalování aplikace mohou uživatelé sledovat DIGI TV pouze s využitím 

top boxů s operačním systémem 

zvyšování technické úrovně televizní 

Šlapalová, ředitelka zákaznických 

chytré televizory Samsung, 

sledování DIGI TV na webových prohlížečích i nové 

systémy iOS a Android. Kromě toho 

HD. Aktuálně jich je v naší nabídce 

přichází DIGI TV se zcela novým grafickým prostředím, kterépostupně 

následněv aplikaci pro Samsung 

je jednoduché, intuitivní a funkce, na které byli zákazníci zvyklí u set-top boxu 

jediným ovladačem a několika málo tlačítky – 

potěší rychlost nové aplikace. 

televizoru nebo Android set-

přihlásí přes přihlašovací údaje, jež získali při aktivaci DIGI 

aplikaci. Po zadání tohoto kódu 

účtem zákazníka a lze ji začít 



Televizní a mobilní operátor DIGI CZ nabízí divákům v ČR 

obchodní značkou DIGI TV. V jejich programové nabídce jsou kromě řady filmových, seriálových, zábavných i 

dokumentárních kanálů také exkluzivní sportovní obsah na oblíbených kanálech DIGI Sport 1 HD, 2

4 HD. Ty obsahují například fotbalovou anglickou Premier League, německou Bundesligu, italskou Sérii A, 

španělskou LaLigu nebo tenisové turnaje ATP. Služba DIGI2GO je podle nezávislého hodnocení Cnews.cz 

nejlepší televizí přes internet na české

DIGI internet a pod značkou LAMA mobile nabízí mobilní volání a přenos dat. Společnost na českém trhu 

působí od roku 2006. V dubnu 2015 DIGI CZ koupila česká investiční skupina LAMA ENE

rozvíjí a rozšiřuje nabídku jejích služeb. DIGI CZ je čistě českou společností a všechny daně, včetně daně 

z příjmu, jsou odváděny v ČR. 
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Televizní a mobilní operátor DIGI CZ nabízí divákům v ČR služby satelitní televize a televize přes internet pod 

V jejich programové nabídce jsou kromě řady filmových, seriálových, zábavných i 

dokumentárních kanálů také exkluzivní sportovní obsah na oblíbených kanálech DIGI Sport 1 HD, 2

4 HD. Ty obsahují například fotbalovou anglickou Premier League, německou Bundesligu, italskou Sérii A, 

španělskou LaLigu nebo tenisové turnaje ATP. Služba DIGI2GO je podle nezávislého hodnocení Cnews.cz 

nejlepší televizí přes internet na českém trhu. DIGI CZ je také poskytovatelem pevného internetového připojení 

DIGI internet a pod značkou LAMA mobile nabízí mobilní volání a přenos dat. Společnost na českém trhu 

působí od roku 2006. V dubnu 2015 DIGI CZ koupila česká investiční skupina LAMA ENE

rozvíjí a rozšiřuje nabídku jejích služeb. DIGI CZ je čistě českou společností a všechny daně, včetně daně 
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služby satelitní televize a televize přes internet pod 

V jejich programové nabídce jsou kromě řady filmových, seriálových, zábavných i 

dokumentárních kanálů také exkluzivní sportovní obsah na oblíbených kanálech DIGI Sport 1 HD, 2 HD, 3 HD a 

4 HD. Ty obsahují například fotbalovou anglickou Premier League, německou Bundesligu, italskou Sérii A, 

španělskou LaLigu nebo tenisové turnaje ATP. Služba DIGI2GO je podle nezávislého hodnocení Cnews.cz 

m trhu. DIGI CZ je také poskytovatelem pevného internetového připojení 

DIGI internet a pod značkou LAMA mobile nabízí mobilní volání a přenos dat. Společnost na českém trhu 

působí od roku 2006. V dubnu 2015 DIGI CZ koupila česká investiční skupina LAMA ENERGY GROUP, která 

rozvíjí a rozšiřuje nabídku jejích služeb. DIGI CZ je čistě českou společností a všechny daně, včetně daně 

cirtek@lamagroup.cz) 


