Odbiornik TV HDMI DVB-T2

* La funzione PVR non è disponibile in Italia
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Z łatwością rozbuduj swój telewizor do odbioru
DVB-T2
Wystarczy maleńkie urządzenie, aby rozbudować swój telewizor z wbudowanym tunerem DVB-T
do nowego standardu DVB-T2. Mały i wygodny odbiornik DVB-T2 pozwala cieszyć się programami
niekodowanymi (Free-To-Air) w najlepszej jakości HD. Wystarczy podłączyć go do wolnego portu HDMI
i ukryć za telewizorem. Sterować nim będziesz za pomocą dołączonego przedłużacza podczerwieni.
Urządzenie zacznie działać, kiedy podłączysz go do portu USB telewizora. Nagrywaj i odtwarzaj filmiki,
obrazki i pliki muzyczne za pośrednictwem zewnętrznego urządzenia pamięci masowej za pomocą kabla
USB-Y. Korzystaj z dodatkowych funkcji, takich jak przechowywanie do 400 kanałów, rezerwacja nagrywania
na 7 dni za pomocą EPG, 4 listy ulubionych i wiele więcej.
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Odbiornik TV HDMI DVB-T2
• Telegazeta, wielojęzyczne napisy DVB i obsługa ścieżki
dźwiękowej5
• 4 listy ulubionych dla programów telewizyjnych i radiowych
• Funkcja blokady rodzicielskiej dla menu i kontrola oceny kanału
• Wielojęzyczna obsługa menu ekranowego (OSD)
• Opcje automatycznego i ręcznego skanowania kanałów
• Wiele opcji obsługi kanałów: blokowanie, przenoszenie,
pomijanie, usuwanie i zmiana nazwy
• Włączenie na ostatnio oglądanym kanale
• Wyjście wideo PAL/NTSC
• Standard DVB-T2, tuner UHF/VHF
• Obsługa anteny aktywnej (zasilanie 5 V)
• Automatyczny energooszczędny tryb gotowości
• Obsługa HEVC/H.265
• Obsługa odbiornika pilotem przez podczerwień
• Połączenia: ANT IN, Micro USB, HDMI, IR
• Akcesoria: Przedłużacz podczerwieni, RCU, baterie, 1× kabel
Micro USB Y, Adapter IEC – SMA, kabel HDMI
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1
W zależności od lokalnych warunków technicznych.
2	Dolby Audio, Dolby Digital Plus oraz symbol podwójnego D są zastrzeżonymi znakami towarowymi firmy
Dolby Laboratories.
3	Terminy HDMI i HDMI High-Definition Multimedia Interface oraz logo HDMI są znakami towarowymi lub
zastrzeżonymi znakami towarowymi firmy HDMI Licensing Administrator, Inc. w Stanach Zjednoczonych i
innych krajach.
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Demodulator:
Demodulator: COFDM; 16 QAM/64 QAM;
QPSK; 256 QAM
Tryb transmisji: 2 K - 8 K
Dekoder wideo:
Profil: HEVC (H265) AVC/H.264HP@L4.1,
MPEG-4 ASP obsługiwana rozdzielczość wideo:
480i, 480p, 576i, 576p, 720p, 1080i, 1080p
Dekodowanie: PAL/NTSC
Proporcje obrazu: 4:3 Letterbox, 4:3 Pan &
Scan, 16:9, Auto
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TV (HDMI)
Micro USB
Przedłużacz podczerwieni
Antena

Dekoder dźwięku:
Obsługa dźwięku: Dolby Digital Plus*/AC3/
PCM MPEG MusiCam Layer II
Częstotliwość próbkowania: 32, 44.1, 48 KHz
Tryb dźwięku: Stereo, Mono

Złącza:
ANT wtyk – z przejściówką SMA – IEC (żeńską)
HDMI
Port Micro USB: 5 V/500 mA (maks.) z obsługą
podczerwieni

Tuner:
Odbiór: DVB-T2, UHF & VHF
Zakres częstotliwości wejściowej: 174–230 MHz
(VHF) i 470–790 MHz (UHF)
Poziom sygnału wejściowego: -20 ~ -82 dBm
Moc anteny: 5 V DC, maks. 50 mA, ochrona
przed zwarciem
Pamięć i system Pamięć flash: 4 MB SDRAM:
64 MB

Dane ogólne:
Pobór mocy: 2,5 W (maks.)
Pobór mocy w trybie gotowości: <0.5 W
Temperatura robocza: 0 ~ +40 °C
Temperatura przechowywania: -25 ~ +60 °C
Zakres wilgotności roboczej: 10 ~ 85%, RH, bez
kondensacji
Wymiary (SZ×G×W) w mm: 102 × 28 × 12
Waga: 0,120 kg

* Dolby Digital Plus, Dolby Audio i symbol podwójnego D są zastrzeżonymi znakami towarowymi firmy Dolby Laboratories.
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Z zastrzeżeniem zmian. W wyniku ciągłych badań i rozwoju specyfikacje techniczne, projekt i wygląd
produktu mogą ulec zmianie. Terminy HDMI i HDMI High-Definition Multimedia Interface oraz logo
HDMI są znakami towarowymi lub zastrzeżonymi znakami towarowymi HDMI Licensing Administrator,
Inc w Stanach Zjednoczonych i innych krajach. Wyprodukowano na licencji Dolby Laboratories. Dolby
Audio i symbol podwójnego D są zastrzeżonymi znakami towarowymi firmy Dolby Laboratories.
Wszystkie nazwy produktów
są znakami towarowymi lub zastrzeżonymi znakami towarowymi odpowiednich właścicieli.
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• Odbiornik DVB-T2 do niekodowanych (FTA) kanałów
telewizyjnych i radiowych1
• Kompatybilny z antenami zewnętrznymi i wewnętrznymi
• Sterowanie za pomocą przedłużacza podczerwieni (dołączony do
opakowania)
• Zasilanie za pomocą portu USB telewizora
• Nowa technologia tunera zapewniająca doskonały odbiór
• Port USB: nagrywanie programów telewizyjnych, Timeshift,
odtwarzanie plików, aktualizacja oprogramowania odbiornika za
pomocą urządzenia pamięci masowej USB
• Szybka i prosta instalacja, łatwe w obsłudze menu
• Świetna jakość dźwięku i obrazu
• Energooszczędny tryb gotowości
• Pojemność pamięci 400 kanałów
• Dolby® Digital Plus2 dostępne na HDMI3
• Elektroniczny przewodnik po programach (EPG) wyświetlający
informacje o obecnych/kolejnych programach w następnych 7
dniach4
• 30 timerów z 3 trybami (raz, codziennie, co tydzień)
• Wyświetlanie w wysokiej rozdzielczości (OSD)
• Ustawienie nagrywania bezpośrednio z EPG

