Digitális HD műholdvevő készülék
THS815

Mesés TV pillanatok
A THS815 exkluzív HD műhold vevőkészülék a Skylink műholdas szolgáltatás vételére. A Skylink Csehország
és Szlovákia legnagyobb TV szolgáltatója. A THS815 számos hasznos funkciót biztosít úgy, mint az USB
felvételi lehetőség, Fast Scan Table (FST) funkció a csatornák gyors, egyszerű telepítésére, és naprakész
elérhetősége. Akár 14 napos (EPG) elektronikus műsorújság, 8 időzítő és 8 kedvenc lista. Valamint számos
további kényelmi funkció teszi egyszerűvé a mindennapi használatot.
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• Szülői zár funkció
• Többnyelvű feliratozás és hangsáv támogatás4
• Legfrissebb műhold és transzponder adatokkal
• Dolby® Digital Plus5
• Digitális hangzás az S/PDIF koaxiális kimenetről
• DiSEqC 1.0, 1.1, 1.2 és Goto X támogatás
• Készenlét és a csatornák kapcsolása az előlapi nyomógombokkal
• Energiatakarékosság: automatikus készenlétbe kapcsolás egy
előre beállított idő letelte vagy egy időzített felvétel után
• Csatlakozók: SAT IN, IR, S/PDIF koaxiális, HDMI, TV Scart, USB
port, Hálózati adapter csatlakozó
• Tartozékok: távvezérlő, 2x AAA elemek, DC hálózati adapter
(12 V/1,5 A)
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A helyi vételi viszonyoktól függően
Előfeltétele egy aktivált és érvényes Irdeto kódkártya megléte
A fájlok visszajátszása nem garantált, még akkor sem, ha kiterjesztésük szerepel a listában, mivel a lejátszás
függ a codec-től, a bitrátától, és a felbontástól is. (minden MPEG codec formátum támogatott).
Elérhetősége függ a műsorszórótól/Teletext a TV távvezérlőről csak a SCART csatlakozón keresztül
A Dolby Digital Plus, Dolby és dupla D szimbólum a Dolby Laboratories bejegyzett védjegyei.
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Video:
Rozlišení obrazu:Scart: 576i, CVBS/RGB
HDMI: 576i, 576p, 720p, 1080i, 1080p s HDCP
Audio:
Zvukový režim: Mono L/R, Stereo,
Hang támogatás: Dolby Digital Plus*
Tuner
Napájení LNB:13/18 V DC (+/- 1 V), max. 500 mA, ochrana proti přetížení
Verze DiSEqC:1.0, 1.1, 1.2, Goto X

Műholdvevő antenna
Infra vevő csatlakozó
Digitális hangerősítő
TV (HDMI)
TV (SCART)
Tápegység adapter

Általános adatok
Hálózati tápfeszültség: 100 - 240 V AC 50/60 Hz
Bemenő tápfeszültség: 12 V DC, 1.5 A
Teljesítményfelvétel: max. 18 W, typ. 7 W
Teljesítményfelvétel készenlétben: max. 0.5 W
Működési hőmérséklet: 0 °C tól +40 °C-ig
Tárolási hőmérséklet: -10° C től +50 °C-ig
Működési páratartalom tartomány:10 ~ 85% RH, nem lecsapódó
Méretek (Szél. x Mély. x Mag.) mm-ben: 170 x 128 x 39
Tömeg kg: 0.36

* Dolby Digital Plus, Dolby Digital a symbol dvojitého D jsou registrované ochranné známky společnosti Dolby Laboratories

EAN THS815: 8717185449600
Ezt a terméket, a STRONG Group ellenőrzése és felelőssége alatt gyártották
és értékesítették. A THOMSON és a THOMSON logo a Technicolor (S.A.) vagy
leányvállalatai márka és védjegye, és engedélyük alapján használja a STRONG
Group. Minden más termék, szolgáltatás, cég vagy terméknév és logo, ami itt
megemlítésre kerül, a Technicolor (SA) vagy leányvállalatai által nem támogatottak
és nem szponzoráltak.
A változtatás jogát fenntartjuk. Folyamatos kutatási és fejlesztési tevékenységünk
következtében a termékek műszaki specifikációja, megjelenése megváltozhat.
A Dolby Audio, Dolby Digital Plus, Dolby Digital, Dolby és dupla D szimbólum
a Dolby Laboratories bejegyzett védjegyei, az Astra a SES ASTRA bejegyzett
védjegye, a Cryptoworks és az Irdeto az Irdeto Access B.V. védjegye, a HDMI,
a HDMI embléma és a High-Definition Multimedia Interface védjegye vagy
bejegyzett védjegye a HDMI Licensing LLC-nek  az Egyesült, a Skylink® és a CS
Link® védjegyek, amelyeket az M7 Group S.A. engedéllyel használ. Államokban és
más országokban.Az összes terméknév tulajdonosának védjegye vagy bejegyzett
védjegye
© THOMSON 2018. Minden jog fenntartva.
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• HDTV vevőkészülék a szabadon fogható digitális műsorok
vételére műholdról1
• Kártyaolvasó a kódolt Skylink és CS Link csatornák
megjelenítéséhez2
• Fast Scan Table (FST) funkció a csatorna teljes
programválasztékának néhány másodperc alatti beállításához és
csatornalista naprakészen tartásához
• USB port a műsor felvételéhez, lejátszásához és
szoftverfrissítéshez3
• Események időzítése közvetlenül az EPG-ből
• Elektronikus TV Műsorújság (EPG) a műsor információk képernyőn
történő megjelenítésére és a következő 14 nap előjegyzésére4
• Időzítés és időzítők szerkesztése közvetlenül az EPG-ből
• 6 kedvenc lista a TV és 2 a rádióműsorokhoz
• 4000 csatornás memória kapacitás
• Időzítő funkció események megnézéséhez vagy felvételéhez

