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AB CryptoBox 550HD
〉1 x DVB-S/DVB-S2 tuner
〉1 x HDMI
〉2 x USB
〉1 x CI slot
〉1 x čítačka kariet
〉1 x LAN RJ45 sieťová karta
〉VFD displej
〉Inštalačný sprievodca a funkcia Fast Scan
〉Mediaplayer s podporou: JPEG, BMP, MP3, OGG, FLAC, AVI, MKV, TS, TP, TRP, MPG, MP4
〉Prijímač zvláda všetky funkcie predchádzajúceho modelu, plus je doplnený o ďalšie novinky
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》1 x DVB-S/DVB-S2 tuner
》1 x čítačka kariet
》1 x HDMI port
》1 x Scart
》1 x RS232
》2 x USB2.0 (predný + zadný panel)
(USB - Flash, HDD, čitačka kariet)
》1 x LAN RJ45 sieťová karta
》1 x S/PDIF optický digitálny audio výstup
》rozlíšenie 1080i/p, 720p, 576i/p, 480i/p
》DiseqC 1.0/1.1/1.2/1.3 USALS 13V/18V, 0/22K
》7 segmentový displej s reguláciou jasu
》7 dňové EPG (Elektronický programový
sprievodca)

》Fast Scan - rýchle ladenie SK a CZ programov
》TimeShift, nahrávanie a PVR funkcie
》PIG (Picture in Graphic)
》Jednoduchý menu systém
》FTP manažér, hry, počasie, burzové informácie,
sieťové funkcie a ďalšie,...
》Download a Upload súborov cez FTP
》automatická PAL/NTSC konverzia
》6000 TV/RADIO kanálov
》8 favoritných skupín
》podpora FAT32 a NTFS
》Media Player s podporou formátov:
audio MP3, OGG
video FLAC, AVI, MKV, TS, TP, TRP, MPG, MP4
picture JPEG/BMP

》1 x DVB-S/DVB-S2 tuner
》1 x CI slot
》1 x čítačka kariet
》1 x HDMI port
》1 x Scart
》1 x RS232
》2 x USB2.0 (predný + zadný panel)
(USB - Flash, HDD, čitačka kariet)
》1 x LAN RJ45 sieťová karta
》1 x S/PDIF optický digitálny audio výstup
》rozlíšenie 1080i/p, 720p, 576i/p, 480i/p
》DiseqC 1.0/1.1/1.2/1.3 USALS 13V/18V, 0/22K
》VFD displej s reguláciou jasu
》7 dňové EPG (Elektronický programový
sprievodca)

》Fast Scan - rýchle ladenie SK a CZ programov
》TimeShift, nahrávanie a PVR funkcie
》PIG (Picture in Graphic)
》Jednoduchý menu systém
》FTP manažér, hry, počasie, burzové informácie,
sieťové funkcie a ďalšie,...
》Download a Upload súborov cez FTP
》automatická PAL/NTSC konverzia
》6000 TV/RADIO kanálov
》8 favoritných skupín
》podpora FAT32 a NTFS
》Media Player s podporou formátov:
audio MP3, OGG
video FLAC, AVI, MKV, TS, TP, TRP, MPG, MP4
picture JPEG/BMP

MIESTO PRE PEČIATKU

