Digitálny HD Satelitný Prijímač
THS815

Senzačné TV momenty
Vychutnajte si vynikajúce TV momenty s modelom THS815, ktorý predstavuje satelitný prijímač s vysokým
rozlíšením určeným výlučne pre Skylink, najväčšieho poskytovateľa platenej TV v Českej republike a na
Slovensku! Obsahuje užitočné funkcie, ako napríklad funkciu nahrávania cez USB a tabuľku rýchleho
vyhľadávania (FST), ktorá maximálne zjednoduší vyhľadávanie a inštaláciu vašich obľúbených programov.
Taktiež nájdete 14-dňového elektronického sprievodcu programami, časovače pre rezervovanie udalostí a
8 rôznych zoznamov obľúbených položiek. Mnohé ďalšie funkcie zjednodušia vaše každodenné používanie.

Digitálny HD Satelitný Prijímač
THS815

• HDTV prijímač pre digitálne voľne vysielané programy cez satelit1
• Čítačka kariet Smartcard na sledovanie kódovaných kanálov
Skylink a CS Link2
• Funkcia Fast Scan Table (FST) na inštaláciu kompletného balíka kanálov za
niekoľko sekúnd a na udržiavanie aktuálneho zoznamu kanálov
• Port USB pre nahrávanie, prehrávanie súborov a aktualizácie
softvéru3
• Ľahké programovanie udalostí a jednodotykové nahrávanie cez EPG
• Elektronický sprievodca TV programami (EPG) pre informácie o
programoch na obrazovke až na 14 dní4
• Zarezervovanie časovačov priamo v EPG4
• 6 zoznamov obľúbených položiek pre TV a 2 pre rádiové programy
• Pamäťová kapacita na 4 000 kanálov
• Funkcie časovača na sledovanie alebo záznam programov
• Funkcia rodičovskej zámky
• Teletext s výberom podstránok prostredníctvom diaľkového
ovládania4
• Podpora viacjazyčných titulkov a zvukových stôp4

• Implementované najnovšie satelitné a transpondérové údaje
• Dolby® Digital Plus5
• Digitálny zvuk cez koaxiálny výstup (S/PDIF)
• Podporuje DiSEqC 1.0, 1.1, 1.2, Goto X
• Ovládanie pohotovostného režimu a ovládanie kanálov
prostredníctvom predného tlačidla
• Úspora napájania: automatický pohotovostný režim po
definovateľnom čase
• Konektory: SAT IN, IR, koaxiálny S/PDIF, HDMI, TV SCART,
podpora USB (predné), sieťový adaptér
• Príslušenstvo: Diaľkový ovládač, 2 batérie typu AAA, 12 voltový
1,5 A adaptér
1
Podlieha miestnym podmienkam príjmu
2
Predpokladom je aktivovaná a platná karta Smartcard kódovacieho štandardu Irdeto
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 vysielania/teletext cez diaľkový ovládač TV je dostupný len cez konektor SCART
5	Dolby Digital Plus, Dolby a dvojitý symbol D sú registrované obchodné značky spoločnosti Dolby
Laboratories.

1. Satelitná anténa
2. Infračervený rozširovač
3. Digitálny audio
zosilňovač
4. TV (HDMI)
5. TV (SCART)
6. Sieťový adaptér

Zvuku:
Režim zvuku: Monofónny Ľ/P, stereofónny
Podpora zvuku: Dolby Digital Plus*
Tuner
LNB napájanie:13/18 V DC (+/- 1 V), max. 500 mA, prepäťová ochrana
Verzie DiSEqC:1.0, 1.1, 1.2, Goto X

Všeobecné údaje
Zdroj:100 - 240 V AC ~ 50/60 Hz
Vstupné napätie: 12 V DC, 1.5 A
Spotreba energie: max. 18 W, typ. 7 W
Spotreba energie v pohotovostnom režime: max. 0,5 W
Prevádzková teplota: 0 °C až +40 °C
Teplota uskladnenia: -10° C až +50 °C
Rozsah prevádzkovej vlhkosti:10 ~ 85 % relatívnej vlhkosti, bez
kondenzácie
Rozmery (Š x H x V) v mm: 170 x 128 x 39
Hmotnosť v kg: 0.36

* Dolby Digital Plus, Dolby Digital a dvojitý symbol D sú registrované obchodné značky spoločnosti Dolby Laboratories.

EAN THS815: 8717185449600
Tento produkt sa vyrobil a predal v rámci zodpovednosti spoločnosti STRONG
Group. THOMSON a logo THOMSON sú ochranné známky spoločnosti Technicolor
(S.A.) alebo jej pridružených spoločností a spoločnosť STRONG Group ich používa v
rámci licencie. Akékoľvek iné produkty, služby, spoločnosti, obchodné názvy alebo
názvy produktov a logá, ktoré sú tu uvedené, spoločnosť Technicolor (S.A.) alebo jej
pridružené spoločnosti neschválili a ani ich nesponzorujú.
Podlieha zmenám. V dôsledku prebiehajúceho výskumu a vývoja technických
špecifikácií sa konštrukcia a vzhľad produktov môžu zmeniť. Dolby Audio, Dolby
Digital, Dolby Digital Plus, Dolby a dvojitý symbol D sú registrované obchodné
značky spoločnosti Dolby Laboratories, ASTRA je registrovaná ochranná známka
spoločnosti SES ASTRA, Irdeto je ochranná známka spoločnosti Irdeto Access B.V.,
HDMI, logo HDMI a High-Definition Multimedia Interface sú obchodné známky
alebo registrované obchodné známky spoločnosti HDMI Licensing LLC v USA
a v iných krajinách, Skylink® a CS Link® sú obchodné značky používané pod
licenciou M7 Group S.A. Všetky ostatné názvy produktov sú ochranné známky
alebo registrované ochranné známky príslušných vlastníkov.
© THOMSON 2018. Všetky práva vyhradené.
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Obrazu
Výstup obrazu:Scart: 576i, CVBS/RGB
HDMI: 576i, 576p, 720p, 1080i, 1080p s HDCP

