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AIRTIES’A YURTDIŞINDAN 2 ÖDÜL BİRDEN
AirTies, kablosuz ağ ve set top-box ürünleri ile katıldığı IBC Fuarı’ndan 2
önemli ödülle döndü. Air 4420 ürünü ile Cable&Satellite International
Awards’da “En İyi Ev İçi İnternet Teknolojisi” ödülünü kazanan AirTies,
ConnectedWorld.TV ödülleri kapsamında ise Tüketiciye Yönelik Ürünler
kategorisinde “En İyi Ev Ağı Çözümü” ödülünü aldı.
Geliştirdiği kablosuz ağ ve IP ve web TV çözümleri ile Türk mühendisliğinin gücünü Türkiye
sınırları dışına taşıyan AirTies’ın başarısı ödüllerle tescilleniyor.

TV yayıncılığı teknolojileri

alanında sektörün en büyük buluşmalarından biri olan IBC Fuarı’nda en yeni teknolojilerini
sektör profesyonelleri ile buluşturan AirTies, fuar kapsamında düzenlenen 2 ayrı ödül
töreninden

2
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ödülle

döndü.
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Hollanda’nın

başkenti

Amsterdam’da gerçekleşen Cable&Satellite International Awards (Uluslararası Kablo&Uydu
Ödülleri) 2011 etkinliğinde Air 4420 ürünü ile En İyi Müşteri Odaklı Teknoloji ödülünü almaya
hak kazanan AirTies aynı ürünle ConnectedWorld.TV Ödülleri’nde “En İyi Ev Ağı Çözümü”
ödülünü kazandı.
Bu yıl 9’uncusu düzenlenen Cable&Satellite International Awards, uydu, karasal, IPTV
yayıncılığı, çevrimiçi/internet video ve mobil TV sektörlerindeki en kapsamlı ve rekabetçi
teknoloji ödüllerinden biri olarak değerlendiriliyor. Connected World TV Awards ise tüketici
elektroniği ve teknoloji şirketlerinin yaratıcı ürünlerini ödüllendiriyor.
AirTies’ın birçok uluslararası rakibini geride bırakarak bu ödülleri almaya hak kazandığını
belirten AirTies Ürün Yönetiminden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Tuncay Cil, Türk
mühendisler tarafından geliştirilen Air 4420’nin 2 ayrı dalda ödül almasının AirTies
teknolojisinin başarısının kanıtı olduğunu ifade ederek şöyle devam etti: “Air 4420’nin taşıdığı
teknoloji, TV izleme deneyiminde fark yaratan bir deneyim sunuyor. IP temelli uygulamalarda
parazit sorununu aşmak için geliştirilmiş ilk kablosuz ağ TV çözümü olmasının yanı sıra düşük
hız, sınırlı aralık ve gecikmeli sinyal gibi sorunları da çözüyor. Bunun yanında IPTV ve OTT

servis sağlayıcılardan gelen videoların kalitesini kaybetmeden ev içinde kesintisiz olarak
dağıtımını sağlıyor.”
AIR 4420 HAKKINDA
Kablosuz bir video aktarıcı erişim noktası ve medya sunucusu olan Air 4420, ağ özellikli
TV/Blu Ray oynatıcı, oyun konsolsu, IPTV veya kablo/uydu ve DTT destekli hibrid set top
box’ları kablosuz ağa bağlayarak içeriklerin istenen cihaza kablosu olarak aktarılmasını
mümkün kılıyor. Bir tuşa basarak kolayca kurulan cihaz sayesinde kullanıcılar, aynı anda
PC’lere, set top-box’lara, internet destekli TV’lere ve oyun konsollarına 3D, HD ve SD filmleri
indirip, görüntüleyebiliyor. Bunun yanında taşınabilir USB disklerdeki içerikler de ağ üzerinde
paylaştırılarak ağa bağlı cihazlarda kablosuz olarak aktarılabiliyor.

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.

