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Чудовий вибір для супутникового телебачення
в HD‑якості
Якщо вам потрібен простий в експлуатації супутниковий приймач для перегляду відкритих каналів
в HD‑якості, модель THS222 – це прекрасний вибір. Підключивши USB накопичувач, ви зможете
переглядати збережені на ньому фото та відео прямо на телевізорі. Кнопки живлення та перемикання
каналів зручно винесені на передню панель. Доповніть можливості вашого приймача функціями
запису та відкладенного перегляду шляхом оновлення програмного забезпечення (наявно у нашому
інтернет‑магазині).
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Цифровий супутниковий HD приймач
THS222

• Цифровий супутниковий HD приймач для відкритих теле‑ та
радіопрограм у форматі(1)
• RSS‑стрічка новин и прогноз погоди через Інтернет‑портал
• Підтримка Dolby® Digital Plus(2)
• USB‑порт: відтворення мультимедіа(3), оновлення програмного
забезпечення (ПЗ)
• Доповніть можливості вашого приймача функціями запису
та відкладенного перегляду шляхом оновлення програмного
забезпечення (наявно у нашому інтернет‑магазині)
• Підтримка SatCR для підключення до 8 приймачів до одного
SatCR LNB
• Відображення дати та часу на дисплеї у режимі очікування
• Об’єм пам’яті до 4000 каналів, які приймають із 64 супутників
• Відмінна якість зображення та звуку
• Телегід (EPG) для перегляду поточної програми передач та
анонсу на 7 днів(4)
• Резервування таймера безпосередньо з Телегіда
• До 8 таймерів
• Заощадження енергії: автоматичне вимкнення у разі
тривалого простою
• Швидке та просте завантаження бази даних каналів на
USB‑носій

• Підтримка телетексту та багатомовних DVB‑субтитрів(4)
• Підтримка кількох звукових доріжок (4)
• 8 списків обраних теле‑ та радіоканалів
• Функція Батьківське блокування
• Багатомовний інтерфейс користувача
• Проста робота із каналами: пошук, редагування, переміщення,
вибір та блокування каналів
• Увімкнення на останньому переглянутому каналі
• Відеовиходи: HDMI, SCART (RGB, CVBS)
• Цифровий аудіовихід S/PDIF для підключення цифрового
підсилювача звуку
• Автоматичний, мережевий та ручний пошук каналів
• Підтримка стандартів відео: MPEG‑4 та H.264
• Підтримка протоколів DiSEqC: 1.0, 1.1, 1.2, GOTO X та SatCR
• Роз’єми: SAT IN, USB, Ethernet, HDMI, TV SCART, S/PDIF (коакс.),
Аудіо Л/П, живлення DC
• Аксесуари: Пульт ДУ, 2x батарейки AAA, блок живлення
1	В залежності від місцевих умов прийому сигналу
2	Dolby та емблема з подвійним «D» – зареєстровані торговельні марки компанії Dolby Laboratories.
3	Відтворення всіх файлів не гарантується. Навіть у випадку, коли тип файлу наведено у списку таких, що
підтримується, можливість його відтворення також залежить від кодека, який в ньому використовується,
швидкості потоку та його роздільної здатності (всі формати MPEG кодеків підтримуються).
4	В залежності від наявності даних від оператора
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Silk print colour: black

Відео
Відеоформати: MP@HL, MPEG‑4 H.264/AVC
Роздільна
здатність відео: PAL 50Hz: 576i, 576p, 720p, 1080i, 1080p
NTSC 60Hz: 480i, 480p, 720p, 1080i, 1080p
Аудіо
Аудіорежими: моно л/п, стерео
Підтримка звуку: E-AC3, Dolby Digital, Dolby Digital Plus*
Частота дискретизації: 32, 44.1, 48 кГц
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 упутникова антена
С
Ethernet
USB
До телевізора (HDMI)
До телевізора (SCART)
Аналоговий Hi‑Fi
підсилювач звуку
7. Цифровий підсилювач звуку
8. Блок живлення

Загальні характеристики
Блок живлення: AC 100 – 240 B ~ 50/60 Гц
Вхідна напруга: DC 12 B, 1.5 A
Споживана потужність: макс. 18 Вт, тип. 5 Вт
Споживана потужність у режимі очікування: макс. 1.0 Вт
Діапазон робочих температур: 0 ~ +40 °C
Температура зберігання: ‑10 ~ +50 °C
Припустима вологість при експлуатації: 10 ~ 85% RH, без конденсату
Габарити (ШxГxВ) в мм: 190 x 142 x 43
Вага: 0.38 кг

Тюнер
Живлення LNB: 13/18В DC (+/‑ 5%), макс. 0.5A,
захист по перевантаженню
Версія перемикача: DiSEqC 1.0, 1.1
LNB додатково: Universal, SatCR (макс. до 8 користувачів)
Опції моторного приводу: DiSEqC 1.2, GotoX (DiSEqC 1.3)
EAN THS222: 8717185449471

STRONG повідомляє, що даний пристрій відповідає основним вимогам та нормам специфікацій СЕ
2004/108/EC и 73/23/EC, RoHS 2002/95/EC
THOMSON є торговою маркою Technicolor (SA) або афілійованих осіб використовуються STRONG
Group за ліцензією.
Продукція постійно вдосконалюється. Деякі технічні характеристики та дизайн можуть змінитися
у зв’язку з постійними науково‑технічними розробками. HDMI, логотип HDMI та High‑Definition
Multimedia Interface є торговельними марками або зареєстрованими торговельними марками HDMI
Licensing LLC у США та інших країнах. Виготовлено за ліцензією компанії Dolby Laboratories. Dolby
Audio, Dolby Digital, Dolby Digital Plus та емблема з подвійним «D» – торговельні марки компанії Dolby
Laboratories. Всі назви продукції є торговельними марками або зареєстрованими торговельними
марками відповідних власників.
© STRONG 2021. Всі права захищені.
UA certification mark (only for GB)
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*Dolby Digital, Dolby Digital Plus та емблема з подвійним “D” – зареєстровані торговельні марки компанії Dolby Laboratories.

