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》1 x MPEG-2/H.264 tuner
》1 x čítačka kariet (Dreamcrypt CA)
》1 x Scart (RGB, FBAS, YUV alebo S-Video)
》1 x HDMI
》1 x Mini USB
》1 x LAN 10/100Mbit sieťová karta
》1 x SATA pre pripojenie interného HDD
》1 x analógový modem

》2 LED signalizácia
》1 x S/PDIF optický digitálny audio výstup (AC3)
》DiSEqC 1.0/1.1/1.2 a USALS podpora
》EPG (Elektronický programový sprievodca)
》OSD menu vo viacerých jazykoch a podpora 
zmeny vzhľadu
》Video decoder MPEG-2 a MPEG-1  H.246
》Audio decoder MPEG-1 & MPEG-2 Layer I a II, 
MP3

Nové menu Enigma 2 HD Sieťové nastavenia EPG (Elektronický 
programový sprievodca)

〉1 x DVB-S2 tuner
〉1 x čítačka kariet (Dreamcrypt CA)
〉1 x Scart (RGB, FBAS or S-Video)
〉1 x LAN 10/100Mbit sieťová karta
〉Prepnutie programu pod jednu sekundu
〉Linuxový DVB-S2 HD prijímač
〉Výkonné multimediálne funkcie (Mp3 Player, Photo Slide Show, YouTube Player)
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》1 x MPEG-2/H.264 tuner
》1 x Tuner Plug&Play DVB-S, DVB-C, DVB-T
》1 x čítačka kariet (Dreamcrypt CA)
》1 x Scart (RGB, FBAS alebo S-Video)
》1 x DVI
》1 x V.24/RS232
》2 x USB 2.0
》1 x LAN 10/100 MBit sieťová karta
》1 x e-SATA pre pripojenie externého HDD
》1 x SATA pre pripojenie interného HDD
》1 x S/PDIF optický digitálny audio výstup (AC-3)

》OLED displej
》DiSEqC 1.0/1.1/1.2 a USALS podpora
》EPG (Elektronický programový sprievodca)
》OSD menu vo viacerých jazykoch a podpora 
zmeny vzhľadu
》Video decoder MPEG-2 and MPEG-1 H.246
》Audio decoder MPEG-1 & MPEG-2 Layer I a II, 
MP3

Zoznam kanálov Prehrávač Médií Prehliadač pluginov

〉1 x Plug & play tuner
〉1 x LAN 10/100MBit sieťová karta
〉1 x DVI konektor
〉Unikátny OLED displej
〉SATA pre použitie s interným diskom HDD 2,5“ alebo eSATA
〉Prepnutie programu pod jednu sekundu
〉Linuxový DVB-S2 HD prijímač
〉Výkonné multimediálne funkcie (Mp3 Player, Photo Slide Show, YouTube Player)
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》1 x dvojitý DVB-S2 tuner MPEG-2/H.264 
》2 x možnosť pridať ďalší Plug&Play tuner DVB-S2,  
DVB-C alebo DVB-T

》2 x čítačka kariet (Dreamcrypt CA)
》4 x CI Slot
》2 x Scart
》1 x Compact Flash a SD Card Slot
》1 x DVI
》1 x V.24/RS232
》3 x USB 2.0 (1x Predný panel, 2x Zadný panel)
》1 x LAN 10/100 MBit sieťová karta
》1 x YPrPb (Component)

》2 x Sata pre:
    - podporu int. diskov HDD 3,5" ľubovoľnej 
kapacity
    - podporu SATA SlimLine DVD mechaniky
》S/PDIF optický digitálny audio výstup (AC-3)
》OLED displej
》DiSEqC 1.0/1.1/1.2 a USALS podpora
》EPG (Elektronický programový sprievodca)
》OSD menu vo viacerých jazykoch a podpora 
zmeny vzhľadu
》Video decoder MPEG-2 / H.264 a MPEG-1 
》Audio decoder MPEG-1 & MPEG-2 Layer I a II, 
MP3

Podpora pre nahrávanie na 
DVD

Podpora až 4 tunerov PIP (obraz v obraze)

〉1 x dvojitý-DVB-S2 tuner s podporou MPEG-2 / h.264 (2 x LNB vstup)
〉možnosť inštalácie ďalších dvochDVB-S2, DVB-C alebo DVB-T tunerov
〉1 x LAN 10/100MBit sieťová karta
〉podpora DVD, možnosť inštalácie mechaniky
〉Veľký OLED displej  
〉Prepnutie programu pod jednu sekundu   
〉Linuxový DVB-S2 HD prijímač
〉Výkonné multimediálne funkcie (Mp3 Player, Photo Slide Show, YouTube Player)
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》400 MHz MIPS Processor
》Enigma 2, Linuxový operačný system
》Briliantný biely OLED ‒ Displej
》MPEG-2 /H.264 hardvérové   dekódovanie
》DVB-S2 a DVB-C / DVB-T tunerové moduly
》2 x DVB Common-Interface Slot
》2 x Čítačka kariet (Dreamcrypt CA)
》1 x Mini USB pre servisné účely
》10/100 MBit kompatibilné sieťové rozhranie
》3 x USB 2.0 (1 x vpredu, 2 x vzadu)
》S/PDIF rozhranie pre digitálny výstup (AC-3)
》1 x Scart rozhranie
》1 x analógový modem
》1 x HDMI

》Audio/Video cinch out
》1 GByte Flash, 512 MByte RAM
》SATA Plug&Play pre interné 3,5“ HDD rôznych 
dátových veľkostí
》eSATA
》USB Wifi v balení
》Neobmedzený počet TV/Radio kanálov
》Prepnutie kanálu < 1 sec.
》Automatické vyhľadávanie kanálov
》Rýchly prístup k obľubeným programom
》EPG (elektronický programový sprievodca)
》Videotext dekóder
》Prepínanie medzi LNB (DiSEqC)
》OSD v mnohých jazykoch + možnosť zmeny 
motívu

Enigma 2HD hlavné menu Plugin browser - rozšírenie 
pre prijímače Dreambox

Grafické multi EPG 
(Electronic program guide)

〉2 x tuner (1 x DVB-S2 a 1 x hybridný tuner DVB-C / DVB-T )
〉1 x 10/100MBit kompatibilné sieťové rozhranie
〉2 x Common Interface
〉Veľký biely OLED displej 
〉Prepnutie programu < 1 sec. 
〉Linuxový DVB-S2 HD prijímač
〉Výkonné multimediálne funkcie (Mp3 Player, Photo Slide Show, YouTube Player)
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〉 Univerzálne DO pre produkty Dreambox - Dreambox Uni Omikron plus
〉 Učenlivá funkcia
〉 Nahradí všetky ostatné diaľkové ovládače
〉 Možnosť použiť pre satelitný prijímač, TV, Wifi, DVD player,..

Univerzálne ovládanie

〉 Štandardná, plne funkčná QWERTY klávesnica 
〉 Jednoduché použitie, plná veľkosť klávesov
〉 Klávesnica kombinuje funkcie pohodlného písania a univerzálneho diaľkové ovládania
〉 Možnosť ovládanie satelitného prijímača Dreambox pomocou klávesnice
〉 Uživateľské makrá, na vykonanie opakovaných alebo komblikovaných operácií, pomocu jedného tlačidla

Klávesnica Dreambox
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