Tytuł główny nagłówka
podtytuł nagłówka

Tuner cyfrowy / Odbiornik DVB-T
MPEG-4 do telewizji naziemnej
Cabletech URZ0194
Cena: 110.00 zł

Tuner cyfrowy DVB-T MPEG-4 do telewizji naziemnej Cabletech

Kod produktu: 020690
Producent: Cabletech

Cabletech URZ0194 to tuner do odbioru naziemnej telewizji cyfrowej, który
został wyposażony w nowej generacji procesor AliM3801. Dzięki niemu,
użytkownicy URZ0194, zdecydowanie odczują komfort oglądania programów
telewizyjnych i filmów z zewnętrznych nośników. A to dlatego, że urządzenie
posiada dodatkowe funkcje regulacji jasności, kontrastu, nasycenia barwy
i ostrości obrazu. Podczas oglądania filmów z zewnętrznych pamięci istnieje
także możliwość ustawienia położenia, koloru i wielkości wyświetlanych
napisów. Dostępna jest również opcja wyświetlania napisów dla
niesłyszących.
Tuner posiada także standardowe funkcje jak np. zatrzymanie obrazu w
dowolnym momencie, nagrywanie oglądanych programów oraz
zaplanowanie nagrywania nawet z tygodniowym wyprzedzeniem. Tunery
posiadają także funkcje EPG elektronicznego przewodnika po kanałach, Time
Shift - zatrzymanie kanału transmitowanego na żywo, teletekstu VBI, funkcje
INFO (wyświetlanie informacji o numerze kanału, nazwie stacji telewizyjnej,
czasie trwania, tytule aktualnego programu oraz bezpośrednio po nim
następującego).

Specyfikacja:
- wielojęzyczne menu OSD
- odtwarzanie nagrań
- elektroniczny przewodnik po kanałach (EPG)
- odtwarzanie napisów
- telegazeta
- łatwa instalacja
- funkcja automatycznego skanowania kanałów
- nagrywanie programów na dysk zewnętrzny (tuner obsługuje dysk do 1 tera
bajta)
- możliwość nagrywania 1 programu a oglądania 2-go w tym samym czasie programy muszą być nadawane z tego samego multipleksu
- możliwość zmiany wielkości i koloru czcionki napisów w filmach
odtwarzanych z HDD
- funkcja regulacji jasności, koloru i kontrastu obrazu
- słuchanie radia

1/3

Tytuł główny nagłówka
podtytuł nagłówka

- lista ulubionych kanałów
- kontrola rodzicielska
- funkcja Timer
- LCN
- aktualizacja oprogramowania poprzez port USB
- aktualizacja oprogramowania przez OTA
System:
- procesor: Ali M3801
- Pamięć: DDRIII 1Gb
- Flash: 32Mb
Funkcje:
- dekoder video: MPEG-2 MP@HL, AVC/H.264 HP@L4.1, MPEG-4 ASP
- obsługiwane formaty: AVI, DIVIX, XVID, MKV, MP4, TS, M2TS, VOB,
MOV, TRP, OGG
- dekoder audio: AAC/AC3/PCM/E-AC3
- format video: 4:3/16:9/auto
- rozdzielczość video: 1920*1080
- formatowanie dysku: FAT32, NTFS
Tuner:
- wejście antenowe RF: IEC FEMALE
- zakres częstotliwości: 174 ~ 230MHz (VHF),
- 470 ~ 862MHz (UHF)
- wyjście RF (LOOPTHROUGH)
- modulacja: QPSK/16QAM/64QAM
- pasmo: 7Mhz, 8Mhz
Połączenia:
- SCART
- wyjście HDMI (576P/720P/1080i/1080P)
- USB 2.0
- RF IN
- RF OUT
- COAXIAL
Panel przedni:
- sensor pilota zdalnego sterowania
- wskaźnik power
- port USB
- wyświetlacz kanałów
Zasilanie:
- zasilanie: AC 100/240V 50-60Hz
- pobór prądu: < 6W
- pobór prądu w trybie czuwania: < 0,5W
Akcesoria:
- pilot zdalnego sterowania wraz z bateriami
- instrukcja obsługi
- karta gwarancyjna
Wymiary:
168x90x36mm
UWAGA: Uszkodzenie tunera spowodowane złym wykonaniem aktualizacji
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nie podlega naprawie gwarancyjnej.

Szczegóły
Rodzaj odbiornika

DVB-T
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