
přijímač Optibox miniZebra SE
TECHNICK Á SPECIFIK ACE

Satelitní přijímač FULL HDTV se zabudovaným dekódovacím systémem IRDETO 

a funkcí FAST SCAN, která neustále aktualizuje seznam programů řízený poskytovatelem 

satelitního vysílání.

Zabudovaná čtečka karet systému Irdeto umožňuje používat dekódovací karty IR, ICE operátorů Skylink a CS Link. 

Přístroj má konektory SCART i HDMI, díky nimž je možné přijímač připojit jak ke starším, tak i novým typů televizních přístrojů. 

Podpora nahrávání a funkce Timeshift (pozastavení vysílání) při připojení USB flash disku, nebo externího HDD do USB portu. 

HD přijímač se sám naladí, doporučujeme konvertor Duo LNB Zircon. MiniZebra SE vychází z ověřeného kvalitního modelu 

Optibox MiniZebra. Za přijímači Optibox stojí tým odborníků a servisních techniků, kteří zajišťují rychlou a odbornou podporu.

—  Vestavěný tuner s podporou DVB-S / DVB-S2 
(MPEG2/MPEG4)

— Certifikát Skylink Ready
—  Funkce FAST SCAN pro jednoduché vyhledávání 

a aktualizaci seznamu stanic (už žádné zbytečné 
stanice v seznamu, zdlouhavé třídění, složité 
vyhledávání a dolaďování nových stanic)

—  Nastavení parametrů DiSEqC v instalačním průvodci 
přijímače

—  Auto Diseqc – přijímač zkontroluje Vaši LNB 
konfiguraci a sám se nastaví

—  Inteligentní řízení nahrávek podle věkového omezení 
pořadu a vytvořeného profilu na kartě zaručí bezpečné 
nahrávání dětem nevhodného obsahu

—  1x DVB-S2 HD Tuner
—  Rychlé přepínání kanálů
—  Integrovaný dekódovací systém IRDETO, vhodné pro 

karty Skylink

—  Funkce nahrávání PVR a posunu vysílání Timeshift
—  Časovač programovatelný z informací EPG 

(Elektronický programový průvodce)
—  Přehrávání multimedií MP3 a JPEG
—  Konektory HDMI, 1 × SCART, USB 2.0
—  4 místný LED display
—  Digitální audio výstup S/PDIF pro propojení 

s domácím kinem
—  Počet předvoleb TV a rádií 6 000
—  Přehledná a snadná editace služeb
—  Tvorba seznamů oblíbených programů
—  Menu a EPG v českém jazyce 
—  CZ teletext a titulky
—  Dětský zámek
—  Neustálá podpora vývojáře software
—  HDMI kabel a baterie do ovladače v ceně!
—  Rozměry (Š × H × V): 250 × 180 × 53 mm
—  Hmotnost: 2 kg


