
prijímač Multibox HD
TECHNICKÉ ŠPECIFIK ÁCIE

—  Vstavaný tuner s podporou DVB-S / DVB-S2 
(MPEG2/MPEG4)

—  Certifikát Skylink Ready
—  Funkcia FAST SCAN pre jednoduché vyhľadávanie 

a aktualizáciu zoznamu staníc (už žiadne zbytočné 
stanice v zozname, zdĺhavé triedenie, zložité 
vyhľadávanie a dolaďovanie nových staníc)

—  Nastavenie parametrov DiSEqC v inštalačnom 
sprievodcovi prijímača

—  Auto Diseqc – prijímač skontroluje Vašu LNB 
konfiguráciu a sám sa nastaví

—  Inteligentné riadenie nahrávok podľa vekového 
obmedzenia programov a vytvoreného profilu na karte 
zaručí bezpečné nahrávanie pre deti len s vhodným 
obsahom

—  1 × DVB-S2 HD Tuner
—  Rýchle prepínanie kanálov
—  Integrovaný dekódovací systém IRDETO, vhodný pre 

karty Skylink

—  Funkcia nahrávania PVR a posun vysielania Timeshift
—  Časovač programovateľný z informácií EPG 

(Elektronický programový sprievodca)
—  Prehrávanie multimédií MP3 a JPEG
—  Konektory HDMI, 1 × SCART, USB 2.0
—  4 miestny LED display
—  Digitálny audio výstup S/PDIF pre prepojenie 

s domácim kinom
—  Počet predvolieb TV a rádií 6 000
—  Prehľadná a jednoduchá editácia služieb
—  Tvorba zoznamov obľúbených programov
—  Menu a EPG v českom jazyku
—  CZ teletext a titulky
—  Detský zámok
—  Neustála podpora vývoja softwaru
—  HDMI kábel a batérie do ovládača v cene!
—  Rozmery (Š × H × V): 250 × 180 × 53 mm
—  Hmotnosť: 2 kg

Satelitný prijímač FULL HDTV so zabudovaným dekódovacím systémom IRDETO 

a funkciou FAST SCAN, ktorá neustále aktualizuje zoznam programov riadený poskytovateľom 

satelitného vysielania.

Zabudovaná čítačka kariet systému Irdeto umožňuje používať dekódovacie karty IR, ICE operátorov Skylink a CS Link. 

Prístroj má konektory SCART a HDMI, vďaka ktorým je možné prijímač pripojiť k starším aj novým typom televízorov. Podpora 

nahrávania a funkcia Timeshift (pozastavenie vysielania) pri pripojení USB flash disku, alebo externého HDD do USB portu. 

HD prijímač sa sám naladí, odporúčame konvertor Duo LNB Zircon. Za prijímačmi Multibox stojí tím odborníkov a servisných 

technikov, ktorí zaisťujú rýchlu a odbornú podporu.


