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HDTV رسیور مالتی مدیا و ماهواره

AB IPBox 9900HD
AB IPBox 9900HD

Very powerful satellite and media receiver with endless features

یک نیروگاه رسانه ای
برگردان : مسعود بازیار

در یکی از شماره های قدیمی تر تله ستالیت ) 2010 09/08 ( در باره یکی از دستگاههای 
ABIPBox گزارشی ارائه نمودیم، یک تولید کننده جدید رسیور از کشور اسلواکی . حال 

برترین مدل آنها در دست ماست، AB IPBox 9900 HD Plus . این مدل دارای دو تیونر 
DVB-S2 می باشد. مدل HD 9900 نیز وجود دارد که دقیقا مشابه است با این تفاوت که 

تیونر دوم آن را می توان از میان DVB-S ، DVB-C )کابل( و یا DVB-T )زمینی ( انتخاب 
 Enigma 2 HD در این محدوده دارای سیستم عامل AB IPBox نمود. تمامی رسیورهای

– نگارشی ویژه از سیستم عامل متن باز لینوکس، می باشند. بنابراین این دستگاه یک رایانه 
ویژه دریافت ماهواره ای در اندازه های یک باکس رسیور ماهواره است. تعداد عملکردها و 

آپشنهای موجود جالب توجه است و البته افزونه ها و پالگینهای موجود این دستگاه را برای 
کسانی که مایل هستند تجربه خود را گسترش داده و یا آن را خاص نمایند، مناسب ساخته 

است.
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کیس  یک  دارای  ما  تست  مدل 
سفید فلزی بود که تغییری در مقابل 
رنگهای معمول نقره ای و یا مشکی 
محسوب می شد. پنل جلو توسط یک 
را  آن  که  شده  تزیین  گل  ویژه  طرح 
تصور  است.  ساخته  خاص  بسیار 
 ، باشد  داودی  گلهای  طرح  کنم  می 
اما شما چندان جدی نگیرید. نسخه 
عرضه  هم  مشکی  رنگ  به  زیبایی 

می شود.

پنل مقابل دارای دکمه هایی برای 
عملیات ابتدایی ، در زیر نمایشگر 
بسیار درخشان  نیز  نمایشگر  است. 
اتاق  یک  در  که  قدر  آن  است. 
درخشان  نور  از  ای  هاله  تاریک 
برای  کند.  می  ایجاد  آبی/سبز 
تاریک  اتاقی  در  تلویزیون  تماشای 
تلویزیون  زیر  رسیور  حالیکه  در 
یاتی برای  قرار داشت، به دنبال عمل
 ، گردم  می  آن  نور  کردن  خاموش 
این نور می تواند مزاحم باشد. البته 
آلترناتیو دیگر که چندان هم مطلوب 
نیست، قرار دادن یک کیس دی وی 

دی در برابر نمایشگر است!

خشاب  دو  جلویی  کاور  زیر  در 
یک  و   ،  Conax کارتخوان  دو   ،

پورت  یک  دارد.  قرار   USB پورت 
USB دیگر نیز در پنل پشتی وجود 
دارد که برای اتصال سریع یک هارد 
همچنین  است،  مناسب  اکسترنال 
در   eSATA هارد  اتصال  امکان  
از  یک  هر  دارد.  وجود  آن  همراهی 
دو ورودی تیونر دارای خروجی لوپ 
نیز هست. همه نوع کانکتور صدا و 
تصویر نیز در آن تعبیه شده است: 
دو اسکارت ، ویدئوی کامپوزیت و 
و   HDMI ، S/PDIF  ، کامپوننت 

یک خروجی مدوالتور  
از  تصاویر  انتقال  برای   UHF
  . قدیمی  کواکس  کابلهای  طریق 
همچنین خروجی v 12/0 نیز وجود 
جایگاهی  مدرن  عصر  در  که  دارد 
ندارد اما برای آنهایی که هنوز از آن 

استفاده می کنند، مناسب است.

این  عامل  سیستم  آنجاییکه  از 
رسیور از حد معمول قوی تر است، 
شدن  ظاهر  تا  آن  کردن  روشن 
صفحه  روی  بر  تصویر  نخستین 
بوت  برای  است.  تر  طوالنی  قدری 
الزم  زمان  دقیقه   2 حدود  در  شدن 
است. در نخستین بوت، یک ویزارد 
تنظیم ویدئویی برای کمک در یافتن 
 ، روشنایی  و  کنتراست  بهترین 

ظاهر می گردد، بعد تر در صورت 
 SETUP منوی  از  توان  می  لزوم 
استفاده  آن  به  مجدد  دستیابی  برای 

نمود.

می  ماهواره  تنظیمات  و  برپایی 
ساده  از  شما  نیاز  به  بسته  تواند 
تنظیمات  باشد.  پیچیده  بسیار  تا 
مناسب  افراد  اغلب  برای  "ساده" 
نیاز  مورد  آپشنهای  تمامی  و  است 
از استفاده از ال ان بی تک سوزنه تا 
سوییچهای DiSEqC ، پوزیشنر و 
USALS را دارا می باشد. در حالت 
Advance آپشنهای بسیار بیشتری 
که در حالت معمول دیده نمی شوند، 
کسانیکه  برای  که  شود  می  افزوده 
و  دیشها  از  پیچیده  ای  مجموعه 
است. حتی  مناسب  دارند،  سوییچها 
اگر این هم کافی نباشد، یک منوی 
وجود  ماهواره"  تجهیزات  "برپایی 
بیشتری  آپشنهای  بازهم  که  دارد 
پیام  این  منو،  این  به  ورود  با  دارد. 
تغییری  لطفا  شود:"  می  داده  نشان 
ندهید مگر اینکه در مورد آن آگاهی 
جدی  هشداری  این  باشید."  داشته 
است که می بایست مورد توجه قرار 

گیرد."

سریعترین  آن  کانال  جستجوی 
نیست. اسکن ASTRA 1 در حدود 
هشت دقیقه بطول انجامید. کانالهای 
جدید پیدا شده پس از اسکن در یک 
دیده  کانال  فهرست  از  مجزا  بخش 

می شوند ، ایده خوبی است. 

تر  پیچیده  قدری  کانال  فهرست 
مدتی  از  پس  و  است،  معمول  از 
چگونگی  درک  برای  گذاشتن  زمان 
ام  سردرگمی  آن،  از  استفاده  و  کار 
توان  می  را  کانالها  رسید.  پایان  به 
بر اساس ماهواره ، پروایدر، یا گروه 

محبوبیتها مرتب کرد.

از  محبوبیتها،  فهرست  عملکرد 
تر  پیچیده  دیگر  رسیورهای  اغلب 
می  محبوبیتها،  فهرست  در  است. 
تحت  را  کانالها  از  گروهی  توان 
  "bouquet"را آن  که  چیزی  عنوان 
با  را  آن  نمود.   اضافه   ، نامند  می 
یک  در  موجود  کانالهای  گروه 
بلکه  نگیرید.  اشتباه  ترنسپاندر 
گروهی از کانالها تحت یک نام قابل 
موزیک،  مانند  کاربر  توسط  تغییر 
فهرست  از  است.  غیره  و  ورزش 
فهرست  در  موجود  پروایدرهای 
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مود مشبک EPG که تقریبا مخفی است.

فهرست برنامه ها

EPG  مالتی

مدیا پلیر

ورودیهای تایمر

نوار اطالعات برنامه

منوی پالگین ها

برپایی ماهواره

آپشنهای اسکن

برپایی تجهیزات ماهواره



More on This Manufacturer
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AB IPBOX  
Satellite Receiver Manufacturer, Slovakia www.abipbox.com
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کانالهای  تمامی  توان  می  کانال، 
و  نمود  انتخاب  را  آنها  از  یکی 
از  دیگری   "Bouquet" بالفاصله 
ذهن  هنگامیکه  نمود.  ایجاد  آنها 
شما چگونگی عمل را دریابد، راهی 
پذیر برای کار خواهد بود.  انعطاف 
افزودن  امکان  دیگر  قابلیت  یک 
برنامه فعلی در کنار نام کانال ، در 

فهرست است. 

برایم مبهم  قدری   EPG ابتدا در 
بود. دو مود وجود دارد، نخستین مود 
برنامه  مورد  در  اطالعاتی  به  تنها 
استفاده  با  و  نماید،  می  اکتفا  فعلی 
توان  می  نما  جهت  های  دکمه  از 
صفحات  در  را  بعدی  های  برنامه 
 EPG صفحه  کرد.  مشاهده  بعدی 
همزمان  را  کانالها  تمامی  چندگانه 
نشان می دهد که در صورت نیاز می 
 "bouquet" توان آنها را بر اساس
فیلتر نمود که برنامه های فعلی در 
اینجا  در  داده می شوند،  نمایش  آن 
نیز می توان با استفاده از کلیدهای 
های  برنامه  فهرست  در  نما  جهت 

آتی نیز حرکت نمود. 

قدیمی  مشبک  نمایش  برای  دلم 
الخصوص  علی  بود،  شده  تنگ 
از  توانستیم  می  که  موقعی  برای 
کنیم.  استفاده  ضبط  برای  آن  روی 

روی  بر  که  موقعی  تا  احساس  این 
ریموت کنترل دکمه ای پیدا کردم که 
رساند،  می  ام  خواسته  به  دقیقا  مرا 
راهنمای  حالیکه  در  یافت.  ادامه 
آبی  دکمه  فشردن  گوید  می  کاربر 
و سپس عدد 2 ، دسترسی به رادیو 
اما  نماید،  می  فراهم  را  اینترنتی 
عالیست  شد!  ظاهر  مشبک   EPG
رادیو  به  دسترسی  حاال  اینکه  فقط 

اینترنتی را هم می خواهم!

را  ها  برنامه  توان  می   EPG از 
یک  افزودن  برای   ، افزود  تایمر  به 
ضبط کافیست دوبار بر روی دکمه 
نیاز  صورت  در  فشاردهید.  سبز 
از  غیر  دیگری  کارهای  توان  می 
ضبط نیز انجام داد. به عنوان مثال 
برنامه  به  ضبط  جای  به  توان  می 
مورد نظر سوییچ نمود. یک امکان 
دیگر که برای عصر انرژی محور 
یکی  به  رفتن  امکان  است،  مهم  ما 
یعنی   ، انرژی  ذخیره  حالت  دو  از 
استندبای و استندبای عمیق پس از 

اتمام برنامه است.

اختصاصی  دکمه  از  استفاده  با 
های  برنامه  به  توان  می   "File"
ضبط شده و یا مالتی مدیا مستقیما 
تواند  پلیر می  مدیا  یافت.  دسترسی 
فایلهای DivX ، XviD و MP3 را 

راه اندازی شبکه

بازپخش برنامه ضبط شده
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تواند  می  همچنین  نماید.  پخش  نیز 
عکس را نیز نمایش دهد. استفاده از 
مدیا پلیر قدری دشوار می نماید، اما 
کدام  نمایید  می  فراموش  هنگامیکه 
دکمه را بر روی کنترل باید بفشارید 
، دکمه Help بر روی کنترل از راه 
دور بالفاصله به کمک شما می آید. 
آن  برای  که  مهم  قابلیت  یک 
و  گفت  تبریک   IPBox به  باید 
تبدیل  استاندارد  یک  به  بایست  می 
شود و در اغلب رسیورها از قلم می 
افتد، اطالعات متنی EPG است که 

همراه فایل ذخیره می شود. 

کند  قدری  منوها  ضبط  حین  در 
تصویر  هنگام  این  در  شوند،  می 
کوچکی از یک چرخ دنده در گوشه 
سمبل  که  شود  می  دیده  تصویر 
این  در  است.  ماشین  بودن  مشغول 

1. Telnet
2. An FTP connection to the box 
using Filezilla
3. Web interface timer settings
4. Web interface
5. Replaying a recording in VLC 
player via the web interface
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کرد  صبر  قدری  بایست  می  هنگام 
تا چرخ دنده محو شود، اما با این که 
صبرم لبریز شد اما فایل ضبط شده 

ام کامال بی نقص بود.

عالی  رسیور  تصویر  کیفیت 
 XviD فایلهای  برخی  حتی  است، 
که از آرشیو خود برای پخش انتخاب 
کردم، با تغییر مقیاس داده شده برای 
کیفیت   ،  HD نمایشگر  پخش روی 

پخش فرای انتظارم بود. 

مموری  و  خارجی  درایوهای  از 
استیک نیز استفاده می شود، پخش 
مدیا از روی آنها درست مثل پخش 
است.  داخلی  هارد  روی  از  مدیا 
درایوهای  میان  فایلها  کردن  کپی 
نتوانستم   ، اینترنال  و  اکسترنال 
بنابراین  بیابم.  کار  این  برای  راهی 
می بایست از یک برنامه مدیر فایل 
و یا چیزی شبیه آن در میان افزونه 

های واجبم، استفاده نمایم. 

داشت  این  بر  را  من  نیاز  این 
 IPBox نمودن  متصل  برای  که 
پورت  توسط  ام  ای  رایانه  شبکه  به 
موارد  این  تنظیم  کنم.  عجله  اترنت 
هنگام  به  کامپیوتر  افزودن  مانند 
آدرس  است،   DHCP از  استفاده 
خودکار  صورت  به  تنظیمات  و 
جستجو می شود. اگر نیاز به تنظیم 
دستی باشد، می توانید آنها را اینجا 

بیابید و می توانم با افتخار بگویم که 
رسیورم در نخستین تالش، با دنیای 
که  کاری  کرد.  برقرار  ارتباط  خارج 
با کلکسیون رایانه  توانم بگویم  می 
این  به  همیشه   ، ام  داشته  که  هایی 

سادگی نبوده است.

نشده  گفته  کاربران  راهنمای  در 
با رسیور می  ارتباط  برای  اما  است 
توان از Telnet و FTP نیز استفاده 
جستجوی  یک  با  خوشبختانه  نمود. 
سریع در اینترنت به نام کاربری و 
در  یافتم،  دست  فرض  پیش  پسورد 
غیر این صورت می بایست ساعتها 
به دنبال آن می گشتم. نام کاربری: 
root و کلمه عبور : ipbox است. 
برنامه  توانستم   FTP از استفاده  با 
انتقال  رایانه  به  را  شده  ضبط  های 
 ts. استاندارد  فرمت  به  آنها  دهم. 
می باشند، این به آن معنیست که با 
 MPEG ویرایشگر  افزار  نرم  یک 
ویرایش  را  آن  توان  می  استاندارد، 
رایگان  برنامه  زیادی  تعداد  نمود، 

برای این کار وجود دارد.

آسان  کپی  برای  راهی  داشتن 
 ، خارجی  دستگاه  یک  به  فایلها 
خوب است ، اما استفاده از شبکه به 
این معنیست که در صورت نیاز به 
نیازی به دیسک ، مموری  آرشیو ، 
استیک ، تیپ ویدئو و یا هیچ مدیای 
روی  بر  آنها  انتقال  نیست.  دیگری 

و  آنها  گذاری  کد  و  ویرایش  شبکه، 
حتی باز ارسال مجدد آنها به فرمت 
به  تماشای مجدد! همه  برای   XviD

خوبی انجام می شود.

خارج  دنیای  به  رسیور  که  حال 
می  سادگی  به  است،  شده  متصل 
اضافه  را  ماشین  افزار  نرم  توان 
از  راه  ترین  ساده  نمود.  آپگرید  و 
است  ماشین  پالگین  منوی  طریق 
www.enigma. که آن را به آدرس
satupdate.net است که پالگینها 
و تنظیمات آنجا قرار دارند. از آنجا 
که در زمان تهیه این مقاله ، تعداد 
بسیار کمی نرم افزار در آنجا وجود 
داشت، قدری نا امید شدم. امیدواریم 
در  بیشترشود.  آنها  تعداد  آینده  در 
افزودن  برای  گوهری  آنجا  حال  هر 

وجود داشت – واسط وب.

روی  از  کوتاهی   زمان  مدت  در 
سرور نصب شد، واسط وب ، سطح 
بیرون  جهان  با  ارتباط  از  دیگری 
 IP کردن  وارد  ساخت،  فراهم  را 
واسطی  وب،  مرورگر  در  رسیور 
می  فراهم  رسیور  طراحی  مشابه 
آورد. اینجا، می توان فهرست کانال 
می  و  نمود،  مشاهده  را   EPG و 
توان برنامه ها را برای ضبط اضافه 
پورت  از  استفاده  در صورت  نمود. 
فرواردینگ در روتر ، می توانید از 
رسیور  به  اینترنت  روی  بر  جا  هر 

بار  بنابراین  باشید.  داشته  دسترسی 
در  یا  و  کار هستید  که سر  دیگری 
تعطیالت به سر می برید و فراموش 
کرده اید تا برنامه ای را برای ضبط 
تنها  نیست،  مشکلی  نمایید.  آماده 
و  بزنید  اینترنت  به  سری  کافیست 
بکنید! جزییات  را  کار  این  آنجا  از 
لینکی به  با قرار گرفتن  برنامه نیز 
www. ( ،پایگاه داده اینترنتی فیلم

برنامه  هر  برای   ،  )  imdb.com
قابل دسترسی است.

فرمت  به  شده  ضبط  های  برنامه 
.ts را می توان از اینجا دانلود نمود، 
که  ای   FTP متد  از  تر  ساده  حتی 
بکار بردم- تلویزیون زنده و برنامه 
پلیر  مدیا  توسط  پخش  قابل  نیز  ها 
های  برنامه  مورد  در  باشند.  می 
مورد  در  اما  شدم  موفق  شده  ضبط 
کسب  موفقیتی  زنده  های  برنامه 
در  مشکل  نیست  معلوم  نکردم، 
سمت رایانه و یا رسیور بود، مشکل 

بتوان گفت.

با  نیست.  کافی  همه  اینها  اگر 
راه  کنترل  یک  دارای  پنجره  یک 
تمامی  به  توان  می  مجازی،  دور 
دسترسی  رسیور  یک  عملکردهای 
 ، دکمه  هر  غشردن  با  کرد.  پیدا 
روی  نمایش  از  تصویر  نمونه  یک 
می  دیده  نمایشگر  روی   ، صفحه 
می  که  معنیست  آن  به  این  شود. 
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کامل  کنترل  رسیور  روی  بر  توانید 
نیز  جایی  هر  از  باشید،  داشته 
آن  به  توانید  می  اینترنت  روی  بر 
نیز  امنیت  باشید.  داشته  دسترسی 
مساله دیگر است، در صورت نیاز 
پسورد  یا  و   SSL از  توانید  می 

استفاده نمایید. 

هر چه این امکانات و عملکردها 
به  نگاهی  تنها  هستند.  جالب 
شات  اسکرین  در  موجود  آپشنهای 
ببینید  تا  بیندازید،   Setup منوی 
دارد  وجود  شما  برای  امکاناتی  چه 
نیاز خود،  با  و IPBox را متناسب 
تر  جالب  آن  از  بته  ال دهید.  وفق 
که  است  لینوکس  باز  متن  طبیعت 
افزونه  از  استفاده  امکان  شما  به 
های ثالث و ارتقای نرم افزار را می 
موفق   IPBox که  اینجاست  دهد. 
شده و یا شکست می خورد. راهنمای 
کاربران تمامی عملکردهای معمول 
رسیور را جمع بندی کرده است و به 
را  افزار  نرم  چگونه  گوید  می  شما 
ارتقا دهید و یا به آن افزونه اضافه 
پیچیدگیهای  و  رازها  اما  نمایید. 
مانده  باقی  نخورده  دست  لینوکس، 

می  که  آنهایی  برای  رسیور  است. 
قابلیتهای  از  گیری  بهره  با  خواهند 
سیستم عامل از آن حداگثر استفاده 
بنابراین  است.  مناسب  ببرند،  را 
رسیدن  از  اطمینان  برای  آنچه 
در  است،  نیاز  موفقیت  به  رسیور 
اضافی  افزارهای  نرم  بودن  دسترس 
درباره چگونگی نصب  راهنمایی  و 
و استفاده از آن است. خزانه برنامه 
های موجود برای این رسیور تقریبا 
این  نوشتن  زمان  در  و  است  خالی 
درباره  کمی  بسیار  اطالعات  مقاله 
IPBox در سایتهای مستقل ، وجود 
روزهای  در  اکنون  ما  اما  دارد. 
بازار  در  باکس  این  هستیم،  نخست 

تازه وارد است.

از  تر  قبل  که  رسیورهایی  دیگر 
 Enigma2 نرم افزار و برنامه های
استفاده می کردند، قبال در اینترنت 
آنها  از  برخی  احتماال  دارند.  وجود 
استفاده نمود و   IPBox با بتوان  را 
یا برای استفاده با ان تغییر داد. در 
واقع برای رسیورهای دیگری که از 
می  استفاده  لینوکس  عامل  سیستم 
کنند، سیستم عاملهای دوم و کامال 
به  که  دارد  وجود  ای  یافته  تغییر 
شده  افزوده  اضافی  قابلیتهای  آنها 
در  که  هایی  نمونه  از  یکی  است. 
حتی  رسیدم،  آن  به  تحقیقاتم  طی 
به  سالها  که  را  انتقادهای  از  یکی 
برادکست ماهواره ای در اروپا وارد 

در  است،  داده  پاسخ  را  کردم  می 
روزه  هفت   EPG نبودن  دسترس 
کانالهای  سایر  و   BBC روی  بر 
از  غیر  رسیورهایی  در  اروپایی 
Sky و Freesat ، تنها با افزودن 
به  است.  شده  رفع  قابلیت،  این 
مایل   ،  BBC تماشاگر  یک  عنوان 
روی  بر  امکان  این  از  استفاده  به 
مورد  در  همچنین  بودم.   IPBox
مخصوصا  که  امکانی  چنین  نصب 
یا سیستم عامل  و  این رسیور  برای 
داشتم.  تردید  باشد،  نشده  طراحی 
یک  داریم  نیاز  آن  به  آنچه  احتماال 
بیاموزد  "راهنمای کودنها" است که 
 IPBox قابلیتهای  همه  از  چگونه 
مبتنی بر Enigma2 بهره ببریم... 
احتماال باید بیشتر بیاموزم و شروع 

به نوشتن آن کنم!

 ،  IPBox کاربران  راهنمای 
و  افزار  نرم  یافتن  برای  را  کاربر 
فرومهای  سایتهاو  وب  به  راهنمایی 
پس  کنند.  می  راهنمایی  مستقل 
بیایید امیدوار باشیم این وب سایتها 
به زودی برای کسانی که می خواهند 
را  آن  و  بدانند  رسیورشان  درباره 
نمود.  خواهد  ظهور  بخشند،  ارتقا 
دسترس  در  قدرت  این  هنگامیکه 
ماند،  می  باقی  آنچه  تمام  باشد، 
نرم  وجود  و  ساپورت  خوب  سطح 
افزار برای توانایی دادن به کاربران 
تمامی  از  گیری  بهره  منظور  به 

یک   IPBox است.  آن  پتانسیل 
رقیب حسابی برای دیگر رسیورهای 
خواهد  بازار  در  لینوکس  بر  مبتنی 

بود. 

دارای  قدرتمند  رسیور  یک  این 
با  هماهنگی  برای  هوشمند  منوهای 
ظاهر هوشمندانه آن است. مجموعه 
قابل  غیر  عملکردهای  از  ای 
عالی.  تصویری  کیفیت  و  شکست 
و  ترین  پیچیده   Setup آپشنهای 
ممکن  که  را  مواردی  ترین  تکمیل 
است انتظار داشته باشید، شامل می 
هوشمند  محبوبیتهای  سیستم  گردد. 
اتفاقا  همراه با سه مود EPG ) که 
منوی  یک  پشت  آنها  ترین  محبوب 
میانبر مخفی شده است.( این رسیور 
کاربران  که  دستگاهی  عنوان  به  را 
حرفه ای و عادی را راضی می کند 
یادگیری  منحنی  بگیرید.  نظر  در 
سایر  به  نسبت  کمتری  شیب  آن 
رسیورها دارد اما به یاد گرفتنش می 

ارزد. 

بقیه  از  بیش  که  پرسشی  احتماال 
ابراز می گردد، بعد از یکی دو هفته 
تست رسیور و به آن عادت کردن، و 
اینکه چه می تواند و چه نمی تواند 
مایل  آیا  که  است  این  دهد،  انجام 
باید  باشم؟  داشته  آن  از  یکی  هستم 
یکی  داشتن  عاشق  بگویم  صادقانه 

از انها هستم.
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TECHNICAL

Distributor AB IPBox s.r.o., M. Razusa 4795/34, 955 01 Topoľčany, 
 Slovak Republic

Tel. +421 38 5362 667

Website www.abipbox.com

Model 9900HD

Function Twin  Multimedia Receiver

SCPC compatible Yes

USALS Yes

DiSEqC 1.0/1.1/1.2/1.3

Scart connectors 2

Symbol rates  QPSK – up to 45000
  QPSK – up to 36000
  8PSK – up to 30000

MPEG2 modes MPEG-2, MPEG-4, H.264

Audio outputs 2 )left & right(

Video outputs Composite, Component, HDMI

Resolutions 720x576 )PAL(. 720x480 )NTSC( 1080i, 720p, 480i, 480p

UHF output Yes

0/12 volt output Yes

Digital audio output S/PDIF

EPG Yes

C/Ku-band compatible Yes

Power supply 100-240V AC

Common interface 2 PCMCIA

Card slots 2

DIAGRAM
ENERGY

Active Power

Apparent Power

Mode Apparent Active Factor
Active with Recording 48 W 35 W 0.72
StandBy 16 W   6 W 0.37

Andy Middleton
TELE-satellite

Test Center
UK
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نظر متخصص 
+

سیستم عامل لینوکس دربهای آن را به افزونه های 
بی پایان گشوده است.

حافظه کانال نامحدود.
دسترسی راه دور بر روی اینترنت.

.PVR همراه با EPG ضبط
.EPG سه سطح

-
زمان بوت طوالنی

دیمر نمایشگر می بایست افزوده شود.


