přijímač SYNAPS ZR 300
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Nový satelitní přijímač s licencovanou čtečkou Irdeto, který je vybavený funkcí FAST SCAN.
Neuvěřitelně jednoduchá instalace s automatickou detekcí DiSEqC a laděním transpondérů
pro Skylink. Rychlý start přijímače z pohotovostního režimu. Velmi nízká spotřeba do 1W
v pohotovostním – pasivním stavu.

—S
 kylink Ready s podporou FastScan pro inteligentní
naladění přijímače.
—S
 plňuje poslední specifikace na Skylink ready přijímač
verze 1.5
—A
 utomatické vyhledávání domovského transpondéru
pro FastScan
— V estavěná licencovaná Irdeto čtečka – podpora
Irdeto a ICE karet
— F ull HD rozlišení obrazu 1920 × 1080p na výstupním
HDMI konektoru
—P
 řehledné zobrazení seznamu stanic pomocí
vícesloupcového náhledu
—M
 ožnost tvorby až 8 oblíbených (Favoritních) skupin
—R
 odičovský zámek
— F unkce AD (Audio description-popis scény pořadu pro
nevidomé)
— F unkce CEC pro snadné ovládání přijímače i TV (nutná
podpora TV)
—P
 okročilé PVR funkce – nahrávání přímo z EPG
—P
 odpora FAT i NTFS souborového systému USB paměti
—M
 PEG-2/4 (H.264), VC1 a plně kompatibilní s DVB-S2

— Pamět na 6 000 TV a radio programů
— Vícejazyčné OSD menu
— Podpora 7 denního EPG (Elektronický programový
průvodce)
— Plná podpora DiSEqC 1.0, 1.1, 1.2, 13/18V, 0/22K
— Podpora pozicionéru s protokolem USALS
— Podpora aktualizace SW z družice (OTA aktualizace)
a IP aktualizace SW
— Ethernet konektor pro snadnou IP aktualizaci SW
z internetu
— Přijímač je možné připojit k novým i starým typům
televizorů použitím HDMI, nebo JACK/CINCH kabelu
— Bílý 4segmentový LED display
— Možnost zobrazit oprávnění předplatného na kartě
v datumovém formátu (zápisů na kartě)
— Různé editační funkce seznamu stanic (oblíbené
seznamy, přesouvání, zamykání, přejmenování,
třídění aj.)
— Funkce Aktualizace Skylink transpondérů-síťové
aktualizace nových stanic
— Rozměry přijímače V × Š × H – 37 × 185 × 110 mm

