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DIGI SPORT MÁ NOVÝ WEB, DIGI GO SKVELÚ AKTUALIZÁCIU
Náš exkluzívny športový obsah chceme v bohatej ponuke servírovať fanúšikom športu nielen na televíznych obrazovkách, ale aj
v mobiloch, tabletoch či na webe. Snažíme sa zlepšovať, čo sa dá, preto sme radi, že športovým fanúšikom môžeme oznámiť
dve dobré správy:
NOVÝ LEPŠÍ WEB DIGISPORT.SK
Od októbra sme spustili vynovený web, ktorý ponúka luxusný obsah z TOP súťaži, okamžité informácie o live prenosoch,
najlepšie či najprekvapivejšie momenty zápasov a prehľadný program 5 kanálov Digi Sport. Vychutnať si tu môžete exkluzívny
materiál a zákulisné informácie z futbalu, zo sveta tenisu a ďalších športov. To všetko v prispôsobenom zobrazení pre počítače,
tablety aj mobily.
Všetko podstatné zo sveta športu nájdu fanúšikovia na www.digisport.sk .

ATKUALIZÁCIA DIGI GO
V záujme zlepšovania športovej ponuky sme aktualizovali aplikáciu DIGI GO. Ak nemáte nastavenú automatickú aktualizáciu
aplikácie a máte operačný systém Android, stiahnite si v Google Play najnovšiu verziu aplikácie 1.1.7., pre operačný systém iOS
si v App Store stiahnite verziu 1.0.4.
Aktualizácia prináša tri príjemné novinky:
• S DIGI GO môžete odteraz sledovať naživo VŠETKY zápasy Champions League 2017/2018
Počas týždňov, v ktorých sa budú hrať zápasy Ligy majstrov, pribudne v hlavnom menu aplikácie DIGI GO nová záložka s
názvom UEFA Champions League. Zákazník tu nájde zoznam všetkých zápasov hracieho dňa. Fanúšikovia futbalu si tak môžu
odteraz vychutnať naživo nielen zápasy, ktoré vysiela televízia DIGI SPORT, ale v originálnom jazyku aj zápasy, ktoré sa do
tradičného televízneho vysielania nezmestili. Tieto budú označené logom UEFA.
• Pre milovníkov golfu pribudne nový kanál Golf Channel
Rozširujeme ponuku programov aj na DIGI GO. K 9 športovým programom (DIGI Sport 1, 2, 3, 4, 5, Sport 1, Sport 2, Nova
Sport 1 a Nova Sport 2) pribudne už čoskoro nový kanál Golf Channel, ktorý vysiela golf 24 hodín denne. Ponúka priame
prenosy, záznamy, inštruktáže a zaujímavosti z golfového sveta.
• Pridali sme možnosť ovládania gestami
Zjednodušenie ovládania cez gestá umožní používateľovi pohybom prsta zmeniť hlasitosť, jas, alebo sa posunúť v rámci
programu počas jeho sledovania. (Platí zatiaľ pre aplikáciu Android, pre iOS sa pripravuje.)
Viac informácií o DIGI GO nájdete na www.digigo.digislovakia.sk .
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