přijímač GS7010HDi
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Možnost nastavení
časovače pomocí
mobilního telefonu
s Androidem!

Model GS7010HDi je přijímač se skvělým poměrem cena / výkon. Jedná se o výrobek značky
GoSAT, jež má na našem trhu dominantní postavení nejen díky dlouhodobě ověřené kvalitě, ale
zejména díky bezkonkurenční odborné podpoře.
Již druhý přijímač GoSAT certifikovaný podle poslední specifikace (r2015) Skylink Ready na trhu, který umí automaticky
vyhledat frekvenci Skylink TP. Přijímač používá špičkový čip Broadcom – Made in USA. Díky FastScan a Skylink aktualizace
má uživatel volbu mezi dvěma způsoby aktualizace seznamu kanálů – změny programů už nebudou noční můrou. Přijímač
odhalí změny programů a sám je doladí, případně přejmenuje. Zabudovaná čtečka karet Irdeto umožňuje bezproblémové
používání karet Skylink. Intuitivní a graficky vydařené menu s průvodcem instalací vám usnadní používáni. Přístroj má HDMI
konektor a také analogový výstup pro starší typy televizorů. Přístroj podporuje funkci HDMI CEC – dokáže zapnout/vypnout
TV, případně automaticky přepnout požadovaný vstup na TV. Přijímač disponuje funkcí PVR – nahrávání TV pořadů na externí
hard disk, který lze k přístroji připojit pomocí USB konektoru na zadním panelu přijímače. Rozšířené možnosti rodičovského
zámků Vám umožní široké nastavení dle vašich potřeb a ochrání tak vaše děti před nevhodným obsahem. LAN konektor pro
připojení k internetu zpřístupní RSS zprávy.

—S
 kylink Ready s podporou FastScan a automatickým
vyhledáním domovského TP
— 1 čtečka karet Irdeto se Silicon Secure
— c hipset Broadcom (Made in USA)
— V stupní frekvence 950MHz ~ 2150MHz
— MPEG-2 MP@ML, MP@HL, MPEG-4/AVC MP@L3,
HP@L4
— V ideo rozlišení 720p, 576p/576i, 1080i,
1080p FULL HD
— 1 LNB vstup (F-type)
—D
 iSEqC 1.2 & USALS & UNICABLE
—6
 000 TV a rádio kanálů
—U
 SB 2.0 rozhraní s podporou PVR

— Rychlé přepínání kanálů
— Uživatelsky příjemné, snadné a multijazyčné
OSD menu
— EPG (Elektronický programový průvodce)
— EPG časovač
— Teletext (vkládání pomocí VBI, paměť 400 stran)
— Titulky (DVB/TXT)
— Rodičovský zámek
— ZOOM, historie
— souborový systém EXT3 pro PVR
— HDMI & S/PDIF & Jack 3,5 (analog output)
& USB 1 × LAN

