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Cyfrowa Platforma Espol HDTV – dzieło szcze-
cińskiej firmy Espol łączy telewizję HD, radio kom-
puter, nagrywarkę i odtwarzacz DVD, odtwarzacz 
MP3, telefon i konsolę do gier.

Espol jako pierwszy na rynku szczecińskiej tele-
wizji kablowej oferuje dostęp do programów tele-
wizyjnych i materiałów wideo w jakości High Defi-
nition (HD). Na liście programów w tej technologii 
znajdują się, oprócz najpopularniejszych, m. in. Pol-
sat Sport HD z meczami Euro 2008, a wkrótce Na-
tional Geographic HD i Filmbox HD.

Telewizyjna podróż w czasie
Jednak Cyfrowa Platforma Espolu to znacznie 

więcej niż bogaty wybór kanałów TV. Dzięki te-
mu, że sygnał dostarczany jest przez internet za 
pośrednictwem światłowodów, a programy reje-
strowane są na serwerach Espolu, możliwe będzie 
dowolne cofnięcie wybranego przez użytkownika 
kanału i obejrzenie np. odcinka serialu nadawa-
nego tydzień wcześniej lub pierwszej połowy me-
czu, na którą nie zdążyliśmy. Funkcję tę uzupełnia 
elektroniczny program telewizyjny, który pozwala 
widzowi na tworzenie własnej listy interesujących 
programów.

– Przyszłość telewizji to oglądanie programów 
i filmów w taki sposób jak w serwisie You Tube. 
Umożliwimy wyszukanie interesujących nas pozy-
cji w programie bez ograniczeń czasowych przy ba-
nalnie prostej obsłudze – wyjaśnia Krzysztof Dżus, 
dyrektor Działu Marketingu firmy Espol. – Nasza 
Platforma Cyfrowa zastąpi domowe nagrywarki.

Na życzenie choćby pizza
Espol proponuje abonentom wideo na żąda-

nie. Jednak w odróżnieniu od innych platform cy-
frowych, tutaj klient widzi na ekranie swoje saldo, 
które zmienia się w czasie rzeczywistym wraz z za-
mawianiem kolejnych filmów. Pod koniec miesiąca 
opłata za obejrzane filmy może zostać doliczona do 
rachunku.

– W ten sam sposób możemy oferować inne 
usługi na życzenie – przedstawia zalety systemu 
Krzysztof Dżus. – Wyobraźmy sobie na przykład, że 

zamawiamy przez menu na ekranie telewizora piz-
zę, której cena doliczona zostanie do rachunku za 
telewizję.

Tego typu usługi możliwe są dzięki temu, że sy-
gnał transmitowany jest przez internet, a nie przez 
satelitę. To umożliwia przesyłanie informacji od 
abonenta do operatora (podobnie jak przez zwykły 
komputer). 

Komputer w salonie
Za pomocą pilota lub bezprzewodowej mini-kla-

wiatury klient Espolu może na ekranie telewizora 
bez udziału komputera przeglądać strony interne-
towe. Mało tego. Po powrocie z wakacji będziemy 
mogli założyć sobie galerię zdjęć z plaży i pokazać 
ją rodzinie na ekranie telewizora. Jeszcze w tym ro-
ku firma zapowiada dostęp do komunikatora typu 
gadu-gadu oraz funkcję tablicy z wiadomościami, 
które domownicy będą mogli sobie nawzajem zo-
stawiać.

Natomiast już teraz z pilotem w ręku na ekra-
nie telewizora podłączonego do sieci Espolu można 
czytać gazety – Kurier Szczeciński, Gazetę Wybor-
czą czy Newsweek.

Espol cały czas poszerza ofertę internetowych 
i tradycyjnych stacji radiowych, których można słu-
chać za wciśnięciem przycisku na pilocie.

Co ważne, do wszystkich usług i opcji mamy ła-
twy dostęp dzięki przejrzystemu, kolorowemu me-
nu.

 Innowacje ze Szczecina
Szefowie Espolu myślą już o rozwoju ogólno-

polskim. Mają też ambitne plany inwestycyjne doty-
czące infrastruktury światłowodowej oraz dalszego 
rozwoju Platformy Cyfrowej, której potencjał roz-
woju jest niemal nieograniczony.
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Klient Espolu na ekranie telewizora może nie 
tylko oglądać programy i materiały jakości HD, 
ale również bez udziału komputera przeglądać 
strony internetowe
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