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Kilkaset stacji radiowych i „podgląd” – nowe funkcje
dekodera EVOBOX PVR
Cyfrowy Polsat wprowadził kolejną już aktualizację oprogramowania dekodera EVOBOX PVR, która
jest już dostępna na wszystkich urządzeniach. Dzięki niej najbardziej zaawansowany
technologicznie odbiornik w ofertach operatorów satelitarnych w Polsce zyskał nowe, bardzo
przydatne funkcje – radio internetowe z ofertą kilkuset stacji oraz możliwość włączenia podglądu
dla aktualnie oglądanego programu i jednoczesnego przełączenia się na dowolny kanał z listy.
Nowa wersja oprogramowania, oznaczona numerem 2.0.2., do dotychczasowych zalet, takich jak
możliwość nagrywania aż trzech kanałów jednocześnie, wbudowany dysk o pojemności 500 GB,
dostęp do internetowych serwisów VOD, możliwość zastosowania instalacji jednokablowej czy
odtwarzania multimediów z nośników zewnętrznych, dodała funkcje, które pozwalają abonentom
Cyfrowego Polsatu korzystać z multimedialnej rozrywki w jeszcze szerszym zakresie.
Kilkaset stacji radiowych z całego świata
Aplikacja
MUZO.PRO
(zlokalizowana w menu Radio
Radio Internetowe) umożliwia
odtwarzanie
kilkuset
stacji
radiowych
dostępnych
za
pośrednictwem Internetu. Dzięki
wygodnemu
i
intuicyjnemu
podziałowi ze względu na gatunki
muzyczne, kraje, miasta czy języki,
użytkownicy
mogą
szybko
i sprawnie znaleźć interesujące ich
stacje radiowe. Aplikacja pozwala
również na stworzenie swojej listy
ulubionych audycji. Po podłączeniu dekodera do zestawu audio, możliwe jest korzystanie z radia
internetowego przy wyłączonym telewizorze.
Funkcja „podglądu”
Opcja ta daje możliwość włączenia
aktualnie oglądanego programu w
tryb okna podglądu i jednoczesnego
przełączenia na inny, dowolny kanał
z listy. Dzięki temu użytkownicy, nie
tracąc ani jednej chwili np. z
oglądanego
wydarzenia
sportowego, filmu czy programu
informacyjnego, mogą sprawdzić, co
jest emitowane na innych kanałach.
Dodatkowo
użytkownik
może
wykorzystać funkcję „pauza”, by
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zatrzymać aktualnie oglądany program w oknie podglądu, tak aby wrócić do niego dokładnie od tego
momentu w dowolnej chwili, i jednocześnie kontynuować przeglądanie propozycji innych kanałów.
W każdym momencie istnieje możliwość przywrócenia widoku z podglądu do pełnego rozmiaru.
EVOBOX PVR doceniony przez użytkowników oraz środowisko
EVOBOX PVR podczas tegorocznych, kwietniowych targów Poznań Media Expo został nagrodzony
Złotym Medalem Międzynarodowych Targów Poznańskich – jedną z najbardziej rozpoznawalnych
i prestiżowych nagród na polskim rynku. W kolejnym etapie rywalizacji konkursu otrzymał Złoty
Medal – Wybór Konsumentów, uzyskując ponad 75% wszystkich głosów. We wrześniu, podczas
międzynarodowych targów IBC, oprogramowanie Graphyne2 firmy ADB wykorzystywane
w dekoderach EVOBOX PVR otrzymało prestiżową nagrodę w kategorii „Najlepsza Interaktywna
Aplikacja lub Technologia” na CSI Awards oraz zostało uznane za innowacyjny produkt na IBC Best of
Show Awards. 6 października natomiast EVOBOX PVR zajął 1 miejsce w kategorii „Najlepszy dekoder
dedykowany” w konkursie na najlepsze produkty i rozwiązania telewizyjne Sat Kurier Awards 2016.
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