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Ana Sayfa 24 Saat Kayıt İletişim Arama Yeni Tema Açık BİlGİsaYAR BİlGİlerİ (tr) Bilgi Teknolojileri Sitesi Forum zgt; TEKNOLOJİ FORUMU (Ağ ve İnternet Teknolojileri) ve İnternet Teknolojileri (Bilgisayar BİlGİlerİ)(tr) Bilgi Teknolojileri Sitesi Forumu (GT) : 1.90 Mb anyTV ücretsiz bir online TV izleme programı, bilgisayarınızdan TV
izleyebilirsiniz dünyanın dört bir yanındaki birçok TV kanalını ve radyo istasyonunu takip ederek kendinizin favori listesini oluşturabilirsiniz Artık İnternet Mobil TV üzerinden TV kanallarını takip etmek kolay : Ücretsiz sistem: Android 4.1 ve sonrası Dil Desteği: İngilizce Boyut: 41.0 Mb Mobile Live TV, bu program sayesinde android izle
cihazlarınızı ücretsiz olarak indirip kullanabilirsiniz Android mobil cihazınızdan HD kalitesinde TV her yerde, donmadan, dünyanın her yerinden canlı yayın yapan canlı TV uygulamasını bağlamadan ulusal kanallar, haber kanalları, spor kanalları, çocuk kanalları, müzik kanalları, dini kanallar, yabancı kanallar ve yerel kanallar TV izleme
programı Lisans: Ücretsiz sistem: Windows Tüm Dil Desteği: İngilizce Boyut : 8.10 Mb Readon TV, internetten binlerce TV kanalını izleyebileceğiniz, radyo istasyonlarını dinleyebileceğiniz ve mp3 olarak kaydedebileceğiniz ücretsiz bir TV izleme programıdır Readon TV Radio Movie Player arayüzü kesinlikle gördüğümüz en güzel şey
değildir, ancak amacına hizmet eder , Radyo ve Canlı Spor) Mevcut içerik listesini tıklayıp görüntüleyebilirsiniz Lisans: Ücretsiz Sistem: Windows Tüm Dil Desteği : İngilizce Boyut: 37,20 MB Pluto TV, ViacomCBS ait Amerikan Internet TV Tom Ryan, Ilya Posein ve Nick Grouf watch tarafından 2013 yılında Los Angeles, Kaliforniya'da
kuruldu herhangi bir cihaz da Internet için 100'den fazla manuel TV kanalları, ücretsiz TV lisansı için her yerde : Ücretsiz sistem: Android 4.0 ve daha sonra Dil desteği: İngilizce Boyut: 4.80 Mb Serisi İzleme programı, herhangi bir dizi parçası kolayca izleyebilirsiniz Uygulamadan seçip açarak, uygulamadan dizinin herhangi bir bölümünü
kolayca izleyebilirsiniz Online Televizyon Görüntüleme Programı Lisansı: Ücretsiz Sistem: Windows Tüm Dil Desteği: Türkçe Boyut: 458,00 yeni bölümleri anında izleyebilirsiniz. Digimax TV, arayüzü aracılığıyla dünyanın dört bir yanından popüler TV kanalları ve birçok TV kanalları izlemek için fırsat sunan ücretsiz bir online TV izleme
programı, tek bir tıklama ile kanallarıyüzlerce ulaşabilirsiniz, bizim kanalların çoğu HD (Yüksek Halite) veya standart kalite izleme gibi çeşitli özellikleri bulunabilir, online film izlemek, çeşitli eğlenceli oyunlar oynamak ve sohbet kanalında insanlarla sohbet Canlı TV İzleme Lisansı bulunabilir : Ücretsiz sistem: Windows Tüm Dil Desteği:
İngilizce Boyut: 1.00 Mb TuxTV - Bu tv canlı izlemek için bir yazılım dır burada yerli ve yabancı kanalları canlı izleyebilirsiniz Spor eğlence ve belgesel kanalları film serisi ücretsiz izleyebilirsiniz TV kartları için gerek kalmadan tv ve radyo kanalları yüzlerce izleyebilirsiniz, ve ücretsiz olarak takip edebilirsiniz ve Android ve iOS (iSports) için
kendi favorilerini oluşturmak : Ücretsiz Sistem : Android 4.1 ve üzeri Dil Desteği: Türkçe Boyut: Digiturk Play, Android ve iOS cihazlar için geliştirilen ve herhangi bir kanalı izlemenizi sağlayan bir uygulama olan digiturk Play, iSports'un her yerinde, canlı maç yayınları artık Android ve iOS cihazlarınızda sizi bekliyor olacak, nerede olursanız
olun, canlı spor heyecanı her zaman Android'de Şifre Korumalı Not Alma Lisansının yanında: Ücretsiz sistem : Android 4.1 ve üzeri Dil Desteği : İngilizce Boyut: 3.70MB Şifreli Laptop, Tüm notlarınızı Android telefonunuzda ve tabletinizde saklamak istemediğiniz notları 4 haneli PIN ile başkalarına saklayabileceğinizi belirten bir PIN ile
koruyabilirsiniz Ayarlar Sekmesi Tv İzle programından PIN'i oluşturabilir veya değiştirebilirsiniz: Ücretsiz sistem : Windows Tüm Dil Desteği: İngilizce Boyut: 824.0 Kb Live TV, gelişmiş TV ve radyo kanallarıile ücretsiz bir radyo izleme ve multimedya oynatıcıdır, bilgisayarınızda video veya ses dosyası olarak TV radyo kanallarını
kaydetmenize izin vererek herhangi bir kanalı ada göre arayabilir ve filtreleyebilir ve istediğiniz zamanı seçerek göz atabilirsiniz ve şifreli TV ihlal programı Digimax Tv indirme online TV İzleme programı Digimax Tv Türkiye Online TV izleme digimax TV programı ücretsiz bir program digimax TV programıdır kullanıcılara Türkiye'nin popüler
TV kanallarını ve dünyanın dört bir yanından birçok TV kanalını basit bir arayüzle izleme fırsatı sunuyor. Digimax TV'nin online TV programı tek bir tıklama ile kanal yüzlerce ulaşabilirsiniz, bizim kanalların çoğu tercihen HD (Yüksek Halite) veya standart kalite izlemek edebiliyoruz. Çevrimiçi TV izleme Program aracılığıyla ülkemizde birçok
radyo kanalı dinleyebilirsiniz. Türkiye'nin online TV'si programda online film izlemek, çeşitli eğlenceli oyunlar oynamak ve sohbet kanalındaki insanlarla sohbet etmek gibi çeşitli özellikleri de bulabilir. Digimax TV Online Televizyon İzleme Programı Yenilikler - Tüm TV ve radyo kanalları güncellendi. Yeni TV kanalları eklendi. - Şimdi
DigimaxTV başka güzel biridir. - Yüzlerce canlı TV kanalı izleyelim - düzinelerce canlı radyo kanalı dinleyelim - Düzinelerce oyun oynayalım - Yüzlerce dizi - Film yayınlarını ücretsiz izleyelim - Günlük tam sayfa gazete manşetlerini okuyalım - Kişiselleştirilmiş bir Digimax TV kullanabilirsiniz - programda yer alan kanalları ücretsiz olarak
ekleyebilirsiniz. - En sevdiğiniz listeyi oluşturarak en sevdiğiniz kanalları tek bir menünün altına kaydedebilirsiniz. - Tüm menüleri istediğiniz gibi kaldırıp yeniden ekleyebilirsiniz. - Son derece kaliteli ve HD yayınları izleyebilirsiniz - ana sayfanızı (ana) herhangi bir kanalla değiştirebilirsiniz. - Ücretsiz müzik dinleyebilirsiniz - Basit tarayıcı
modunda Digimax TV kullanabilirsiniz. - Digimax TV ile radyo dinlerken aynı anda oyun oynayabilir ve aynı zamanda internette gezinebilirsiniz. - Aylık kullanım kota - Ücretsiz ve yaygın - Windows XP, Vista, 7 (32bit 64bit) destek - Ücretsiz güncelleme - 24/7 Sınırsız e-posta desteği - Uygun ve anlaşılması kolay - Works 100% bilinen tüm
işletim sistemleri Ile uyumlu Windows Digital Tv 2050 Tv İzleme Programı indirmek Dijital Tv 2050 TV İzleme ve Radyo Programı indirmek dijital tv kanalları izlemek ve radyo istasyonları ile müzik dinlemek yönlendirir. küresel radyo dinlemenizi sağlar. Bilgisayarınızda özgürce TV izlemenizi sağlayan bu ücretsiz programın bazı özellikleri
şunlardır: geniş kanalların listeleri. haber, müzik, eğlence kanalları. program sürekli olarak güncellenir. Oldukça iyi görüntü kalitesi. Zaten 1.000.000 'den fazla kişi tercih eden birçok mevcuttur.ve vardır. DenaMedia indirmek online TV, video, izleme serisi programı Denamedia yaklaşık bir ay içinde oluşturulan birçok medya özellikleri ile
ücretsiz bir multimedya platformudur. DenaMedia, 63 televizyon kanalı, 30 radyo kanalı ve 370'den fazla televizyon kanalına ev sahipliği yapan ve Internet kullanıcılarının kendi başlarına bir TV kanalına veya radyo kanalına ulaşmalarına ve TV izlemelerine veya radyo dinlemelerine olanak tanıyan bir programdır. Televizyon, video,
Iyileştirme Sürümü programının izleme serisi - Tüm TV kanalları çalışır durumda. - 20 TV kanalı eklendi. (Toplam: 63) - Bazı teknik sorunlar çözüldü. Program daha istikrarlı hale geldi. - Görsellik açısından en iyi program ... - Kolayca ne istediğinizi erişebilirsiniz uygun düğmeleri ... - 199 yabancı TV dizisi, 31 radyo kanalları, 61 TV kanalları.
Herhangi bir TV programı izlemek için anyTV Online TV indirin bilgisayarınızdan TV izleyebilirsiniz ücretsiz bir online TV programıdır. Dünya çapında birçok TV kanallarını ve radyo istasyonlarını takip edebilir ve en sevdiğiniz listeyi oluşturabilirsiniz. Online TV İzleme Programı kanalları otomatik olarak günceller, çalışmayan kanalları
çıkarabilirsiniz, yeni kanallar ekleyebilirsiniz. Program ile 2.630 online TV kanalı, 6.910'dan fazla video klip ve 4.750 online radyo Download online TV İzleme Programı online TV İzleme Programı dinleyebilir ve Türkiye dahil dünyanın önde gelen kanallarının canlı yayınlarını izleyebilirsiniz. Online TV Programı müzik, haber, eğitim, spor, vb
gibi kategorilerde bölge ve ülkeye göre kanal seçebilirsiniz sıralamak olabilir. Herhangi bir ayarlama yapmanıza gerek yok, ve ayrıca, program ücretsizdir. TuxTV İndir Canlı TV İzle programı TuxTV Canlı Tv İzle programı Indir yurtiçi ve yurtdışı kanallardan canlı izleyebileceğiniz bir yazılımdır. Spor eğlence ve belgesel kanallarının film
serisini ücretsiz olarak izleyebilirsiniz. Not: Yabancı kanal listelerinde yetişkin kanalları vardır. Bu durum 18 yaşından küçük çocuklar için istenmeyen bir durum olabilir. Program Rar Şifresi: www.fatlak.com Web Tv Programı İndir ücretsiz TV ve video izleme programı Web Tv programında 100 TV ve radyo kanalı bulunmaktadır. Kanal
simgelerine tıklayarak geçerli canlı yayını izleyebilir veya dinleyebilirsiniz. Ücretsiz TV ve video izleme programı Ülke ve kanal türüne göre kanalları seçebilirsiniz. Yüzlerce film ve TV şovları bir web TV programında size geliyor. Antensiz TV 1.0.0.14 Sürüm Güncellemeleri: - Videonun dolu olmasını sağlamak için genişletilmiş izlemek için
bir ekran menüsü seçin. - Bir dizi saat seçmek için kategoriler ekleyin - Filmleri Seç bölümüne eklenen sanatçı kutusu - Eklenecek özelliği seçin. - Radyo bölümüne antensiz Fm yayın testi eklendi. Güncellenmiş spor, müzik ve belgesel kanalları. - Yabancı kanallarda Almanya kanalları tamamen güncellendi - HD Plus kanalı internet
kanallarına eklenmiştir Sinyalsiz Tv TV izleme programı Signalless TV ücretsiz bir TV izleme programıdır. Sinyalsiz bir TV ile tüm medya içeriğini tek bir programda kullanabilirsiniz Bu online program, yerli ve yabancı TV kanalları ile sizlere Türkiye'nin en seçkin ve en popüler radyo frekanslarını da sunuyoruz. Film izlemek istediğiniz Tv
İzleme Online Programı, film menüsünden online izlemek için Signalless TV ve HD kalitesinde filmler ekleyin. Tabii ki sporu, dünya sporlarını bu programla takip edebilirsiniz. Doğrudan futbol maçları ve basketbol maçları alternatif kanallarda görülebilir. Sinyal siz tv kullanmak için TV kartına ihtiyacınız yoktur. Tv kartsız programı kolayca
kullanabilirsiniz. TV Exe Online TV online TV indirin bilgisayarınızda 300'den fazla dünya TELEVISIONs izlemek mümkün olacak. TvExe TV ile Türkiye de dahil olmak üzere dünyanın önde gelen kanallarının canlı yayınlarını izleyebilirsiniz. Ücretsiz TV izleme programı, ülke ve şehir bilgilerine girerek TV kanalında arama seçenekleri ile,
program aracılığıyla yerel kanallara ulaşabilirsiniz. Müzik, haber, eğitim, spor vb. kategorilerde sıralayabilme yeteneğine sahiptir. Popüler Aramalar 2. TV şifreli hotbird kanalları 3. Şifreli maçları izleyin 4. şifreli günlük program 10. 15 program izleme kanalı. şifreli TV kanalı ihlali 16. şifreli TV kanalı Diamond 17 kırma. Ücretsiz şifreli sitelere
giriş 18. şifreli oyun kızgın b'rds 19. şifreli oyun kızgın b'rds oyun 20. şifreli oyun kızgın b'rds dolu değil
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