
 

 
GoSAT GS 7056 HDi 

 

                                             
    T-Mobile Televize 

 
 

Set top box 
pro příjem satelitní HDTV 
 
 

 
 
 

 
 

 

Prodejní argumenty  
 
 Příjem programů ve vysokém rozlišení 
 Uživatelsky přívětivé grafické menu 
 Možnost nahrávání až dvou HD programů 

současně na externí disk 
 Přehrávání obrázků, mp3 a videí 
 Možnost ovládání i bez dálkového ovladače 
 Osvědčená a kvalitní značka 

 
 
Model 7056 značky GoSAT je určen k příjmu televizního satelitního vysíláni programů ve standardním i vysokém rozlišení. 
Přijímač má příjemné intuitivní uživatelské prostředí. S televizorem můžete přijímač propojit pomocí HDMI kabelu (součást 
balení – doporučujeme pro příjem HD kanálů) nebo přes SCART pro starší televizory. USB konektor na zadním panelu 
přijímače využijete pro připojení externího disku. Pomocí něho lze nahrávat či přehrávat programy, spouštět video soubory, 
prohlížet fotografie, poslouchat mp3, zálohovat nastavení kanálů nebo aktualizovat firmware. Přijímač umí nahrávat na 
mechanický disk z jedné vysílací frekvence až 2 HD programy a třetí současně sledovat. Nahrávání lze také předem časové 
naprogramovat. Vestavěný programový průvodce vám přehledně zobrazí aktuální i příští programy stanic. 
Přijímač má funkci FastScan, která zajišťuje pravidelnou aktualizaci seznamu kanálů (odpadá nutnost manuálního ladění). 
Můžete ji však kdykoliv vypnout a použít vlastní seznam stanic. Spotřeba přijímače v pasivním pohotovostním stavu je menší 
než 1W. Přijímače GoSAT jsou oblíbené pro ověřenou kvalitu a spolehlivost. 
 

Typ uživatele 
 
 Televizní diváci, kterým nestačí omezená nabídka pozemního vysílání resp. nejsou v jeho pokrytí.  

 
Srovnatelné produkty v nabídce  

 
 set top box Alma SAT HD 
 
 

Funkce, vlastnosti, specifika (výběr)  
 
 Tuner DVB-S/2 (MPEG2 a MPEG4) 
 Vestavěná čtečka Irdeto plně kompatibilní s dekódovací TV kartou T-Mobile Televize 
 Možnost uložení až 6000 televizních a rozhlasových stanic 
 Rodičovský zámek pro možnost uzamčení vybraných kanálů 
 Elektronický programový průvodce až na 7 dní dopředu 
 Teletext s pamětí na 400 stran 

 
 Obsah balení: set top box, dálkový ovladač, 2xbaterie AAA, HDMI kabel, návod k obsluze 
 Barevné provedení: černý 
 Objednací kód:  801022 

  



 

 
GoSAT GS 7056 HDi 

 

                                             
           T-Mobile Televize 

 
 
 

Rozměry  š / v / h  250 x 180 x 53  mm       
Hmotnost přijímače 2 kg       
Externí napájecí zdroj Ne       
Standard pro příjem signálu DVB-S, DVB-S2       
Počet tunerů 1       
Displej Ano (4-místný)       

Tlačítka na předním panelu 
přepínání kanálů, 

hlasitost, menu, OK, 
Zapnutí/Vypnutí 

 
  

 
  

Síťový vypínač  Ano       
Vestavěný dekódovací systém Irdeto       
Počet slotů pro CI rozhraní 0       

Vstupní/výstupní konektory 

F vstup/výstup, USB 
2.0,video/audio 

cinch  (RCA), HDMI, 
TV-SCART, S/PDIF 

 

  

 

  

Umísťení USB Zadní panel       

Ovládání DiSEqC 
1.0, 1.1, 1.2, USALS 

(1.3) 
      

Poměr stran obrazu 4:3, 16:9       

Rozlišení obrazu 
576p, 720p, 1080i, 

1080p, Auto 
   

   

Podpora nahrávání programu Ano       
Vestavěný harddisk  Ne       
Nahrávání na externí disk Ano       
Souborový systém HDD pro nahrávání exFAT       
Podpora Time shift Ano       
Formát pro uložení záznamu při 
nahrávání 

transport stream s 
kódováním  

      

Vytváření vlastního seznamu 
oblíbených programů 

Ano       

EPG (programový průvodce) Ano       
Teletext Ano       
Plná podpora češtiny Ano       
Přehrávání souborů JPEG, MP3, AVI, 

MKV, mpeg4 
 

  
 

  

Aktualizace SW signálem z družice, 
přes USB 

 
  

 
  

Možnost rodičovské kontroly (PIN) Ano       
Vestavěné hry Ano (2)       
Počet tlačítek na dálkovém ovladači 55       
Příkon – v chodu < 25 W       
Příkon – v pasivním pohotovostním 
režimu 

< 1W  
  

 
  

        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        

 


