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DIGI TV představila novou aplikaci pro Apple TV
 

Český televizní operátor DIGI TV opět vylepšuje své služby pro zákazníky. Všichni 

kteří jsou zároveň uživateli Apple TV

sledovat DIGI TV jejím prostřednictvím. 

například archiv zpětného zhlédnutí, zastavení přehrávání, 

podobně. 

 

„V DIGI TV se letos kromě rozšiřování a zkvalitňování programové nabídky soustřeďujeme na vylepšení funkcí 

a uživatelského komfortu pro naše zákazníky. Aplikaci pro Apple TV předcházelo spuštění aplikace DIGI TV pro 

chytré televizory Samsung. Změnili jsme též uživatelské rozhraní pro sledování DIGI TV v

počítačích. Další novinky budou následovat,“

 

Aplikace DIGI TV pracuje velice rychle a využívá nativní

Apple TV pro sledování DIGI TV zadají

z mobilu či webového prohlížeče. Z

stále více možností, jak sledovat DIGI TV na zvolených 4 zařízeních.

zařízenímstále patří set-top-box Arris

TV, mobilního telefonu, tabletu i po

Apple TV. 

 
DIGI TV dále pracuje na dostupnosti svých služeb na dalších značkách chytrých televizorů a

zařízení. 

 

O DIGI CZ 

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 

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

španělskou LaLigu nebo tenisové turnaje ATP. Služba DIGI2GO je podle nezávislého hod

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 ENERGY GROUP, která 

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

z příjmu, jsou odváděny v ČR. 

 

Kontaktní osoba: Mgr. Andrej Čírtek, tiskový 
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představila novou aplikaci pro Apple TV 

Český televizní operátor DIGI TV opět vylepšuje své služby pro zákazníky. Všichni 

Apple TV, si nově mohou zcela zdarma stáhnout aplikaci pro Apple TV a 

jejím prostřednictvím. Aplikace využívá všechny výhody 

například archiv zpětného zhlédnutí, zastavení přehrávání, posun v čase, sledování 

„V DIGI TV se letos kromě rozšiřování a zkvalitňování programové nabídky soustřeďujeme na vylepšení funkcí 

a uživatelského komfortu pro naše zákazníky. Aplikaci pro Apple TV předcházelo spuštění aplikace DIGI TV pro 

evizory Samsung. Změnili jsme též uživatelské rozhraní pro sledování DIGI TV v

počítačích. Další novinky budou následovat,“ říká Iveta Šlapalová, ředitelka zákaznických služeb DIGI TV.

Aplikace DIGI TV pracuje velice rychle a využívá nativní a doporučený vzhled Apple TV platformy. 

zadají stejné přihlašovací údaje, jaké mají pro přihlášení ke sledování 

. Zařízení pak mohou spravovat na portálu moje.digi2go.cz

stále více možností, jak sledovat DIGI TV na zvolených 4 zařízeních.K nejvíce využívaným

Arris,ale postupně roste též počet připojení prostřednictvím Samsung Smart 

počítače. Nově mezi koncová zařízení ke sledování DIGI TV 

DIGI TV dále pracuje na dostupnosti svých služeb na dalších značkách chytrých televizorů a

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 HD, 3 HD a 

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

španělskou LaLigu nebo tenisové turnaje ATP. Služba DIGI2GO je podle nezávislého hod

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 

u 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 
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Český televizní operátor DIGI TV opět vylepšuje své služby pro zákazníky. Všichni zákazníci DIGI TV, 

si nově mohou zcela zdarma stáhnout aplikaci pro Apple TV a 

 moderní televize, jako je 

sledování pořadu od začátku a 

„V DIGI TV se letos kromě rozšiřování a zkvalitňování programové nabídky soustřeďujeme na vylepšení funkcí 

a uživatelského komfortu pro naše zákazníky. Aplikaci pro Apple TV předcházelo spuštění aplikace DIGI TV pro 

evizory Samsung. Změnili jsme též uživatelské rozhraní pro sledování DIGI TV v prohlížeči na 

říká Iveta Šlapalová, ředitelka zákaznických služeb DIGI TV. 

a doporučený vzhled Apple TV platformy. Uživatelé 

pro přihlášení ke sledování televize 

spravovat na portálu moje.digi2go.cz. Zákazníci mají 

nejvíce využívanýmkoncovým 

počet připojení prostřednictvím Samsung Smart 

ke sledování DIGI TV přibyla právě 

DIGI TV dále pracuje na dostupnosti svých služeb na dalších značkách chytrých televizorů a multimediálních 

služby satelitní televize a televize přes internet pod 

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

sportovní obsah na oblíbených kanálech DIGI Sport 1 HD, 2 HD, 3 HD a 

4 HD. Ty obsahují například fotbalovou anglickou PremierLeague, 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 

u 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) 


