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 TechniStar S2 

  TechniStar S2 

 Digitální satelitní HDTV přijímač (MPEG-2/MPEG-4) 
s integrovanou čtečkou karet CONAX a CI+ slotem

 

*

 * Záruka 3 roky při registraci výrobku 

 Špičkové vybavení 
 ·   HDTV-Tuner
 ·  Digitální videorekordér přes USB (DVRready)
 ·  Timeshift  v kombinaci s externím paměťovým médiem
 ·  1 Common Interface CI +
 ·  Síťové a USB rozhraní
 ·  UPnP / DLNA / Client & server pro připojení do domácí sítě 

DVB-S
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  TechniStar S2 

 Připojení 
 ·   1x HDMI (out)
 ·  1x USB 2.0
 ·  1x Common Interface Plus (CI+)
 ·  1x Čtečka karty Smartcard
 ·  1x Audio výstup, digitální elektrický
 ·  1x Audio výstup, analogový
 ·  1x SCART
 ·  1x Ethernet 10/100
 ·  1x Konektor F
 ·  1x Konektor pro externí IR přijímač 

 Ostatní funkce 
 ·   Úplná paměť programů: 4000
 ·  Teletext
 ·  Teletextové titulky
 ·  Programování časovače přes webové 
rozhraní

 ·  Časovač vypnutí (sleep)
 ·  Budík 

 Spotřeba energie 
 ·   Standby LED: < 0,5 W 

 Vlastnosti 
 ·  TV a rozhlas: Příjem všech volných 
digitálních TV a rozhlasových 
programů přes satelit

 · AutoInstall: Velmi snadné první nastavení 
prostřednictvím srozumitelných dialogů 
přímo na obrazovce

 · TechniFamily: Umožňuje osobní zadání 
pokynů pro přístup k jednotlivým 
televizním a rozhlasovým programům, 
stejně jako dalším médiím

 · HDTV: Sledování televize ve 
vysokém rozlišení s vynikajícími barvami a 
působivou obrazovou hloubkou

 · DVRready: Digitální funkce 
videorekordéru přes USB pro záznam 
televizních a rozhlasových programů na 
externí pevný disk

 · Funkce časový posun (Timeshift): 
Sledování televizního vysílání 
v časovém posunu

 · CI+: Pro další dekódovací systémy
 · Universal Plug And Play (UPnP): 
Umožňuje připojení přístroje k mnoha 
dalším přístrojům připraveným pro UPnP 
v rámci domácí sítě, aby mohlo dojít k 
výměně multimediálních obsahů

 · Conax: Integrovaný dekódovací systém 
Conax pro příjem předplacené nabídky 
televizních Pay-TV a rozhlasových 
Pay-Radio programů.

 · Síťové rozhraní: Pro připojení 
přístroje do domácí sítě 

Přístroj 
(š x v x h)

Karton

Rozměry 
(cm)

28 x 3,7 x 13,5 39,5 x 5,6 x 
21,5

Hmotnost 0,6kg 1,6kg

Pohled zezadu

 TechniStar S2 
 Pohotovostní režim: 
< 0,5 W 

Model Č. zboží EAN

TechniStar S2, černá 0006/4739 4019588647398

Dálkové ovládání (součástí dodávky) Č. zboží EAN

Dálkové ovládání,stříbrná 0000/3722 4019588037229

 Rozsah dodávky 
TechniStar S2, Dálkové ovládání (včetně bate-
rií), Externí síťový zdroj, HDMI kabel, Návod 
k obsluze, Záruční list

    

  

   

Obalový 
kartón

Paleta

VPE 10 100


