Digitálny satelitný prijímač s vysokým rozlíšením
THS222
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Vynikajúca voľba pre satelitnú TV s vysokým
rozlíšením
Model THS222 predstavuje vynikajúcu voľbu, ak hľadáte ľahko použiteľný prijímač na sledovanie voľne
šírenej TV vo vysokom rozlíšení cez satelit. Vychutnáte si mnoho pohodlných doplnkov! Pripojením
zariadenia USB môžete sledovať fotografie a filmy, ktoré sú na ňom uložené, a to priame cez TV. Tlačidlá
napájania a prepnutia o kanál vyššie/nižšie sa pohodlne nachádzajú na prednej strane.Aktualizujte funkčnosť
svojho prijímača tak, že pridáte funkciu nahrávania a časového posunu (dostupné v našom webovom
obchode).
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Digitálny satelitný prijímač s vysokým rozlíšením
THS222

• Prijímač HDTV pre digitálne voľne šíriteľné TV a rozhlasové
programy cez satelit(1)
• Toky RSS a predpovede počasia cez internetový portál
• Podporuje Dolby® Digital Plus(2)
• Port USB na prehrávanie multimediálnych súborov a softvérových
aktualizácií(2)
• Aktualizujte funkčnosť svojho prijímača tak, že pridáte funkciu
nahrávania a časového posunu (dostupné v našom webovom
obchode)
• Podporuje SatCR na pripojenie až k 8 prijímačom cez 1 SatCR LNB
• Displej zobrazujúci číslo kanálu v prevádzkovom režime a čas v
pohotovostnom režime
• Pamäť s kapacitou 4000 kanálov/64 satelitov
• Výnimočná kvalita obrazu a vynikajúci zvuk
• Viackanálový elektronický programový sprievodca (EPG) pre
zobrazenie programových informácií na obrazovke o aktuálnych/
nasledujúcich udalostiach pre nasledujúcich 7 dní(3)
• Priama rezervácia udalostí cez EPG
• Až 8 programovateľných časovačov
• Úspora energie: po nastaviteľnom čase sa prepne do
pohotovostného režimu
• Aktualizácia softvéru cez externé úložné zariadenie USB
• Rýchle a jednoduché vyvolanie databázy kanálov/prevzatie do/z
kľúča USB

• Podpora teletextu a kompletných viacjazyčných DVB titulkov(3)
• Podpora viacerých zvukových stôp(3)
• 8 zoznamov obľúbených položiek pre TV a rozhlasové kanály
• Rodičovská zámka na uzamknutie zvolených kanálov pomocou
hesla
• Viacjazyčné zobrazenie na obrazovke (OSD)
• Ľahko použiteľné možnosti manipulácie s kanálmi určené
na vyhľadávanie, úpravu, premiestňovanie, označovanie ako
obľúbené a uzamykanie kanálov
• Zapnutie s naposledy sledovaným kanálom
• Výstupy videosignálu: HDMI, SCART (RGB, CVBS)
• Digitálny zvukový výstup cez koaxiálne pripojenie S/PDIF k
digitálnemu zosilňovaču
• Možnosti automatického, sieťového a manuálneho vyhľadávania
kanálov
• Podpora MPEG‑4 a H.264
• Podporuje DiSEqC 1.0, 1.1, 1.2, GOTO X a SatCR
• Pripojenia: SAT IN, USB, Ethernet, HDMI, TV SCART, koaxiálne
pripojenie S/PDIF, Ľ/P zvuk, sieťové napájanie
• Príslušenstvo: Diaľkový ovládač, 2 batérie typu AAA, napájací
adaptér
1	Závisí od stavu signálu vo vašej lokalite
2	Dolby Digital Plus, Dolby a symbol dvojitého D sú registrované ochranné známky spoločnosti Dolby Laboratories
3	Prehrávanie súborov sa nedá zaručiť, a to aj napriek tomu, že sú v zozname uvedené prípony, pretože to závisí
od kodeku, prenosovej rýchlosti dát a použitého rozlíšenia (podporujú sa všetky formáty kodekov MPEG).
4	Dostupnosť závisí od vysielateľa
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Silk print colour: black
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Video
Úroveň profilu: MP@HL, MPEG‑4 H.264/AVC
Rozlíšenie videa: PAL 50Hz: 576i, 720p, 1080i, 1080p
NTSC 60Hz: 480i, 480p, 720p, 1080i, 1080p
A6udio
Režim zvuku: Mono Ľ/P, Stereo
Podpora zvuku: E-AC3, Dolby Digital, Dolby Digital Plus*
Vzorkovacia frekvencia: 32, 44,1, 48 kHz
Tuner
LNB napájanie: 13/18 V DC (+/‑ 5 %), max. 0,5 A, prepäťová ochrana
Verzie prepínačov: DiSEqC 1.0, 1.1
Možnosti LNB: Univerzálne, SatCR (max. 8 používateľov)
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Všeobecné údaje
Zdroj: AC 100 – 240 V ~ 50/60 Hz
Vstupné napätie: DC 12 V, 1.5 A
Spotreba energie: max. 18 W, typ. 5 W
Spotreba energie v pohotovostnom režime: max. 1.0 W
Prevádzková teplota: 0 ~ +40°C
Teplota uskladnenia: ‑10 ~ +50°C
Rozsah prevádzkovej vlhkosti: 10 ~ 85% RH, non‑condensing
Rozmery (Š x H x V) v mm: 190 x 142 x 43
Hmotnosť: 0.38 kg

*Dolby Digital, Dolby Digital Plus a symbol dvojitého D sú registrované ochranné známky spoločnosti Dolby Laboratories

EAN THS222: 8717185449471

Spoločnosť STRONG vyhlasuje, že tento produkt je v súlade so základnými požiadavkami a inými
príslušnými ustanoveniami smerníc CE 2004/108/ES a 73/23/ES, RoHS 2002/95/ES
THOMSON je ochranná známka spoločnosti Technicolor (S.A.) alebo jej pridružených spoločností a
spoločnosť STRONG Group ju používa v rámci licencie.
Podlieha zmenám. V dôsledku prebiehajúceho výskumu a vývoja technických špecifikácií sa konštrukcia
a vzhľad produktov môže zmeniť. HDMI, logo HDMI a High‑Definition Multimedia Interface sú ochranné
známky alebo registrované ochranné známky spoločnosti HDMI Licensing LLC v USA a v iných krajinách.
Vyrobené na základe licencie od spoločnosti Dolby Laboratories. Dolby Audio, Dolby Digital Plus, Dolby Digital
a symbol dvojitého D sú registrované ochranné známky spoločnosti Dolby Laboratories. Všetky ostatné názvy
produktov sú ochranné známky alebo registrované ochranné známky ich príslušných vlastníkov.
© STRONG 2021. Všetky práva vyhradené.
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S
Ethernet
USB
TV (HDMI)
TV (Scart)
Zvukový Hi‑Fi zosilňovač
Digitálny audio
zosilňovač
8. Sieťový adaptér

