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Televize Nova a Microsoft spustily ve spolupráci s �eskou firmou SoftGate produkt NOVA Stahovák. S jeho pomocí
m�žete snadn�ji stahovat soubory z internetu. A zárove� m�žete vyhrát hodnotné ceny.

Díky vývojá��m ze spole�nosti SoftGate a podpory TV Nova, vznikl Stahovák pro webový prohlíže� Internet Explorer 8. Stahovák je dopln�k pro získávání soubor� ze sv�tové
sít�. Práce s Explorerem je díky n�mu ješt� rychlejší a zábavn�jší.

Zatímco b�žný Internet Explorer 8 neumí stáhnout všechny odkazy p�es jedinou stránku a nedokáže stahování ani pozastavit, Stahovák to hrav� zvládne.

Všechna stahování m�žeme ovládat v jediném panelu. Vidíme také historii všech svých stažených soubor� z internetu.

Stahovák pro IE 8 pracuje s technologií Silverlight spole�nosti Microsoft. B�hem dvou let bylo pomocí Silverlightu vytvo�eno tisíce aplikací, které byly umíst�ny na nespo�et
web�. Díky Silverlightu mohou lidé sledovat na internetu nejen miliony videí, ale ovládat také mnoho her, aplikací a p�ehrávat jakákoliv multimédia.

Stahovák si m�žete sami upravit podle pot�eby. M�žete si vybrat, zda se má spustit hned p�i startu opera�ního systému, rovn�ž lze nastavit po�et pokus� o obnovu
stahovaného souboru (pokud kopírování selže). Vyberete si nap�íklad také, kolik soubor� se m�že stahovat naráz. V okn� programu lze i omezit rychlost stahování a rovn�ž
aplikaci �íci, zda má automaticky mazat d�íve získané soubory.

Dopln�k je dostupný zcela zdarma. To se týká také instala�ního balí�ku Silverlight, který jej doprovází. Než se rozhodnete si dopln�k nainstalovat, prohlédn�te si instala�ní
návod, který vás v pár jednoduchých krocích provede vším pot�ebným.

Zárove� s instalací tohoto rozší�ení získáte možnost zú�astnit se sout�že o skv�lý notebook SAMSUNG R580, nebo LED monitor PX2370 stejné zna�ky.

 

Po stažení a instalaci dopl�ku Stahovák, sta�í odpov�d�t na jednoduchou otázku, pomocí sout�žního formulá�e, a jste ve h�e.

Abyste mohli využít výhod nového rozší�ení, musíte mít v po�íta�i už nainstalován prohlíže� Microsoft Internet Explorer 8. Pokud jej v po�íta�i nemáte, pak si m�žete stáhnout
naši verzi, kterou pro vás p�ipravila TV Nova.
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