prijímač GS7010HDi
T EC HNIC K Á Š PEC IF IK ÁC I A

NOVINKA

Možnosť nastavenia
časovača
prostredníctvom
mobilného telefónu
s Androidom!

Model GS7010HDi je prijímač so skvelým pomerom ceny / výkonu. Jedná sa o výrobok značky
GoSAT, ktorý má na našom trhu dominantné postavenie nie len vďaka dlhodobo overenej
kvalite, ale predovšetkým vďaka bezkonkurenčnej odbornej podpore.
Už druhý prijímač GoSAT certifikovaný podľa poslednej špecifikácie (r2015) Skylink Ready na trhu, ktorý vie automaticky
vyhľadať frekvencie Skylink TP. Prijímač používa špičkový čip Broadcom – Made in USA. Vďaka FastScan a Skylink
aktualizáciám má užívateľ voľbu medzi dvoma spôsobmi aktualizácie zoznamu kanálov – zmena programov už nebude
nočnou morou. Prijímač odhalí zmeny programov a sám ich doladí, prípadne premenuje. Zabudovaná čítačka kariet Irdeto
umožňuje bezproblémové používanie kariet Skylink. Intuitívne a graficky podarené menu so sprievodcom inštalácií vám
zjednoduší používanie. Prístroj má HDMI konektor a tiež analógový výstup pre staršie typy televízorov. Prístroj podporuje
funkciu HDMI CEC – dokáže zapnúť/vypnúť TV, prípadne automaticky prepnúť požadovaný vstup na TV. Prijímač disponuje
funkciou PVR – nahrávanie TV programov na externý hard disk, ktorý je možné k prístroju pripojiť s pomocou USB konektora
na zadnom paneli prijímača. Rozšírené možnosti rodičovského zámku Vám umožní široké nastavenia podľa vašich potrieb
a ochráni tak vaše deti pred nevhodným obsahom. LAN konektor pre pripojenie k internetu sprístupní RSS správy.

—S
 kylink Ready s podporou FastScan a automatickým
vyhľadávaním domovského TP
— 1 čítačka kariet Irdeto so Silicon Secure
— c hipset Broadcom (Made in USA)
— V stupné frekvencie 950MHz ~ 2150MHz
— MPEG-2 MP@ML, MP@HL, MPEG-4/AVC MP@L3,
HP@L4
— V ideo rozlíšenie 720p, 576p/576i, 1080i,
1080p FULL HD
— 1 LNB vstup (F-type)
—D
 iSEqC 1.2 & USALS & UNICABLE
—6
 000 TV a rádio kanálov
—U
 SB 2.0 rozhranie s podporou PVR

— Rýchle prepínanie kanálov
— Užívateľsky príjemné, jednoduché a multijazykové
OSD menu
— EPG (Elektronický programový sprievodca)
— EPG časovač
— Teletext (vkladanie s pomocou VBI, pamäť 400 strán)
— Titulky (DVB/TXT)
— Rodičovský zámok
— ZOOM, história
— súborový systém EXT3 pre PVR
— HDMI & S/PDIF & Jack 3,5 (analog output)
& USB 1 × LAN

