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》3 x vymeniteľný  DVB-S2 tuner, možnosť 
osadenia DVB-S2, DVB-C alebo DVB-T tunerov 

》2 x čítačka kariet    
》2 x CI slot 
》1 x HDMI port 
》1 x Scart
》1 x RS232  
》3 x USB2.0 (1xPredný panel, 2xZadný panel) 
》1 x 10/100 Mbps sieťová karta
》1 x YPbPr
》1 x RCA cinch (1xVideo, 2xAudio, 1xComponent)
》1 x S/PDIF optický digitálny audio výstup  
》1 x e-SATA

》Veľký grafický jedinečný displej s rozlíšením 
256x64 pixelov
》Ďiaľkové ovládanie a QWERTY klávesnica v 
jednom
》DiSEqC 1.0, 1.1 a 1.2 
》EPG (Elektronický programový sprievodca)
》Viacjazyčné OSD, Skin - podpora 
》Výkonné multimediálne funkcie
》Prepnutie programu pod jednu sekundu
》Programový manažér (Bouquet lists)
》Automatické a manuálne vyhľadávanie staníc 
》Teletext 
》Podpora zmeny Tém menu
》Mediaplayer

Online inštalácia pluginov Možnosť nahrávania až 
ôsmich televíznych 
programov súčasne

PVR funkcie a pretáčanie TV 
programu

〉3 x DVB-S2 tuner, možnosť zámeny tunerov DVB-C, DVB-T, DVB-S2 v ľubovoľnej kombinácii
〉Veľký bezkonkurenčný grafický displej s rozlíšením 256 x 64 pixelov 
〉Ďiaľkový ovládač s QWERTY klávesnicou v jednom
〉2 x čítačka kariet
〉2 x CI slot
〉3 x USB2.0
〉Linuxový DVB-S2 HD prijímač
〉Výkonné multimediálne funkcie (Mp3 Player, Photo Slide Show, YouTube Player)
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》2 x DVB-S2 / H.264 tuner
》2 x čítačka kariet  
》1 x CI slot
》1 x HDMI port 
》1 x Scart 
》1 x RS232
》3 x USB2.0 (1xPredný panel, 2xZadný panel) 
》1 x 10/100/1000 Mbit sieťová karta
》1 x RCA cinch (1xVideo, 2xAudio)
》1 x S/PDIF optický digitálny audio výstup  
》DiSEqC 1.0, 1.1 and 1.2 

》EPG (elektronický programový sprievodca)
》Možnosť interného 2.5 "SATA - HDD
》Výkonné multimediálne funkcie
》Prepnutie programu pod 1 sekundu
》Možnosť nahrávať viacero HD programov 
》Automatické a manuálne vyhľadávanie staníc 
》Pluginy, Airplayer, ČSFD, Samba, DLNA,... 
》Podpora zmeny Tém menu
》Mediaplayer
》Spotreba energie zapnutý prijímač/standby 
35W/0.5 Wat

HD PIP - obraz v obraze pre 
dva HD programy

Nahrávanie 6 HD TV 
programov v rovnakom čase

HbbTV - rozširené informácie 
o televíznych programoch

〉Výkonný 1,3 GHz Dual Core CPU (MIPS)
〉1GB RAM a 128MB Flash
〉Full HD rozlíšenie 1080p
〉HbbTV a internetový prehliadač Opera
〉Linux OS, HDMI 1.4, HD PIP (Picture in Picture)
〉Akcelerované 2D/3D grafické spracovanie - konverzia obrazu do 3D
〉Prekódovávanie pre mobilné zariadenia - iPhone, iPad, Android
〉Twin-Tuner DVB-S2 PVR, možnosť nahrávať viacero HD programov v rovnakom čase
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