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DIGITURKWEBTV HİZMETİ AIRTIES İLE 

YURTDIŞINDA TV’LERE ULAŞIYOR  

 

Digiturk ve AirTies, yurtdışında yaşayanlara özel DigiturkWebTV hizmetini 

televizyona taşımak için yeni HD IPTV yayın alıcısını geliştirdi. Aynı 

zamanda digital medya oynatıcısı olarak da kullanılabilen ürün ile 

LigTV’deki HD canlı maç yayınları ve DigiturkWebTV’de yer alan tüm ulusal 

TV kanallar canlı olarak izlenebilecek.  

 

Yurtdışında yaşayan Türklere, 4 senedir yayınlarını internet üzerinden DigiturkWebTV 

hizmetiyle ulaştıran Digiturk, HD kalitede maç, Turkmax ve ulusal kanalları izleme zevkini 

TV’ye taşıyacak yeni bir çözüm için AirTies’la işbirliği yaptı. AirTies tarafından Digiturk’e özel 

olarak hazırlanan, hem live TV (canlı yayın) hem de catch-up TV (istediğin zaman izle)  

özelliklerini taşıyan set top-box çözümü ile yurtdışında yaşayan DigiturkWebTV aboneleri, 

Türkiye’deki yayınları ister canlı, ister 12 saate kadar geriden takip edebilecek.  

 

SAAT FARKINDAN DOLAYI PROGRAM KAÇIRMAK YOK 

AirTies, DigiturkWebTV’nin internet sitesinde sağlanan canlı yayını 12 saate kadar geriye 

sarma imkanını TV’ye taşıyor. Böylece ABD gibi, Türkiye ile saat farkı fazla olan ülkelerdeki 

kullanıcılar da yayın akışını kendi diledikleri saate göre ayarlayabilecekler.    

 

HD KALİTESİNDE MAÇ KEYFİ  

Digiturk-AirTies işbirliği ile yurtdışında yaşayan taraftarlar için LigTV’deki Spor Toto Super Lig 

heyecanı HD kalitede dünyanın her yerine taşınıyor. En heyecanlı derbiler, tatışmalı 

pozisyonlar ve maç sonrası yorumlar LigTV ekranında yer alıyor. AirTies’ın üstün teknolojisi 

sayesinde Digiturkwebtv’den TV’ye taşınırken, maçın en heyecanlı yerinde donma ve kesilme 

gibi problemler de yaşanmıyor.    
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BİR ALICIDAN ÇOK DAHA FAZLASI  

Proje kapsamında AirTies yurtdışında birçok operatörün de tercihi olan IPTV alıcısı Air 7120’yi 

Digiturk’e özel olarak geliştiriyor. İnternet bağlantısının hızına göre kendini adapte ederek, 

Türk Tv kanallarının, Türk film ve dizilerin kesintisiz olarak televizyon ekranına yüksek 

kalitede ulaşmasını sağlayan Air 7120,  bir IPTV alıcısı olmasının yanı sıra sahip olduğu 

özelliklerle TV izleme alışkanlıklarına bambaşka bir boyut kazandırıyor.  Air 7120, video on 

demand (seç-izle) özelliği ile DigiturkWebTv’nin sunduğu tekrar-izle servisine ulaşma imkanı 

sunuyor. Medya Box özelliği ile harici bir diskte bulunan fotoğraf ve videolar TV’de 

görüntülenebiliyor.  

 

 

 

AirTies Hakkında: AirTies, Şubat 2004’te ABD Silikon Vadisi bölgesinden Türkiye’ye dönüş yapan idari ve teknik 

bir ekip tarafından, sektörde EMEA pazarında liderlik hedefleyen stratejik amaç doğrultusunda kurulmuştur. 

AirTies, bugün geldiği noktada Avrupa başta olmak üzere, dünya genelinde ev kullanıcıları ve küçük, orta boy 

işletmeler için kablolu, kablosuz, VoIP, aksesuarlar ve IPTV olmak üzere, 5 farklı ana ürün grubu ile hizmet 

vermektedir. Ürün geliştirme konusunda çip üreticilerine bağımlı olan rakiplerinin aksine AirTies, kendi ürünlerini 

tasarlayıp geliştirmekte ve ürünlerle birlikte teknik destek hizmeti vermektedir. AirTies mühendisleri tarafından 

geliştirilen AirTies Mesh Teknolojisi sayesinde kablosuz erişimde beton duvarlar ve çok katlı binalarda görülebilen 

sinyal zayıflaması sorunları çözülebiliyor. Sahip olduğu birçok patentin yanı sıra 11N ile kullanıcılarına teknolojide 

son noktayı sunan AirTies’ın tüm ürünleri 3 yıl garanti, 7/24 teknik destek ve kolay kurulum özelliğine sahiptir. 

 

Digiturk Hakkında : Türkiye’nin ilk dijital platformu DIGITURK, 2000 yılından bu yana Çukurova Holding 

bünyesinde faaliyet göstermektedir. DIGITURK, 198 televizyon, radyo ve interaktif kanalları üzerinden içerik 

sunmakta ve Türkiye’deki etkin satış ağı ile 2.750.000 üyeye ulaşmaktadır. DIGITURK; sinema filmlerin yer 

aldığı film kanallarını, büyük Hollywood stüdyolarından dizilerin yer aldığı dizi kanallarını, birbirinden zengin 

içerikleri ile belgesel kanallarını, ulusal ve uluslar arası kanallarını, çeşitli spor kanallarını ve de ayrıcalıklı 

futbol içeriğini üyelerine sunmaktadır. HD (High Definition) kalitesi ile yayınladığı Spor Toto Süper Lig futbol 

maçları yayın haklarının 2013-2014 sezonu sonuna kadar tek sahibidir. 

 
 

 


