prijímač Strong SRT 7504 Irdeto
TE C H NICKÁ ŠPECIF IKÁCIA

FULL HD satelitný prijímač pre Skylink, poskytovateľa služieb platených TV programov na Slovensku a v Českej republike. Vyberte si zo
širokej ponuky programov a užívajte si najrôznejšie funkcie, ako je napr. Fast Scan Table (FST). FST rýchlo vyhľadáva a inštaluje vaše
obľúbené kanály. Okamžite sa vytvára nový aktualizovaný zoznam kanálov. Jednoduché zapojenie a naladenie s automatickou detekciou
DiSEqC a ladením transpondérov Skylink. Okrem toho môžete nahrávať obľúbené programy na externé pamäťové zariadenie USB.

HDTV (1080i) prijímač pre príjem digitálnych nekódovaných programov zo satelitu
Čítačka kariet Irdeto (pre karty Skylink, T-Mobile a FreeSat)
Funkcia Fast Scan Table (FST) pre inštaláciu kompletného programového balíku Skylink behom niekoľkých sekúnd
Funkcia na automatickú aktualizáciu kanálov pre udržovanie zoznamu kanálov v aktuálnom stave
Port USB: záznam TV programu, multimediálne súbory, aktualizácia softwaru prijímača z pamäťového USB zariadenia
Funkcia časového posunu: pozastavenie živého TV vysielania s neskorším obnovením
Jednoduché programovanie udalostí pre dni/týždne/pracovné dni/víkendy a záznam jedným dotykom
Elektronický TV programový sprievodca (EPG) zobrazujúci informácie o vysielaní a program na 7 dní dopredu
Rezervácie časovačov a ich úprava priamo v EPG
6 zoznamov obľúbených kanálov pre TV a 2 zoznamy pre rozhlasové stanice
Pamäťová kapacita na 4000 kanálov
20 funkcií časovača pre sledovanie alebo záznam udalostí
Funkcia rodičovského zámku
Podpora viacjazyčných titulkov a zvukovej stopy
Množstvo editačných funkcií pre satelit, transpondér, programy TV a rádiá
Implementované najnovšie údaje o satelitoch a transpondéroch
Dolby® Digital Plus
Digitálny zvuk prostredníctvom optického výstupu (S/PDIF)
Podpora DiSEqC 1.0, 1.2, GOTO X
Ovládanie pohotovostného režimu pomocou predného tlačidla
Automatické prepnutie do pohotovostného režimu po nastaviteľnej dobe alebo záznamu nastavenému časovačom
Konektory: SAT IN, SAT OUT, HDMI, TV SCART, S/PDIF koaxiálny, port USB, dobíjanie, vypínač dobíjania
Príslušenstvo: Diaľkový ovládač, 2x batérie AAA, adaptér 12 V DC / 2 A, CZ/SK/ENG manuál

