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》1 x DVB-S2 tuner
》1 x čítačka kariet IRDETO
》1 x HDMI port 
》1 x USB2.0 (1x zadný panel) 
》1 x S/PDIF optický digitálny audio výstup
》1 x IR output - výstup na pripojenie infa oka
》3 x RCA (CVBS)
》7 dňové EPG (Elektronický programový 
sprievodca)
》Malé rozmery a možnosť schovať prijímač za TV
》Viacjazyčné OSD menu
》Aktualizácia cez USB alebo OTA (aktualizácia 
cez satelit)

》Podpora DVB titulkov
》Teletext
》Funkcia automatického pridávania nových 
programov na koniec zoznamu. Ak bol pridaný 
nový program alebo aktuálny program zmenil 
frekvenciu, tento program sa automaticky pridá 
na koniec zoznamu programov.
》DiseqC 1.0/1.2/1.3 USALS 13V/18V, 0/22K
》Video: MPEG-2 MP@ML, H.264/AVC
》Audio: MPEG-1/2 Audio Layer 1,2, AC3(Dolby 
Digital)
》Pohotovostný režim <1 Watt

Infobar - informácie o 
vysielanom programe

Správa nahrávok Nahrávanie TV programu

〉Originálny Skylink Ready prijímač
〉1 x čítačka kariet - IRDETO - podpora SK a CZ prístupových kariet
〉1 x USB (USB HDD podporuje možnosť nahrávania, zastavenia a spätného pretočenia)
〉Konektor pre pripojenie IR senzoru, ak prijímač nie je v dosahu ovládania
〉Plné rozlíšenie 1080p
〉Aktualizácia cez USB alebo OTA (aktualizácia cez satelit)
〉Automatické pridávanie nových a predladených programov 
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》1 x DVB-S2 tuner
》1 x čítačka kariet IRDETO veľkosti SIM
》1 x HDMI port 
》1 x USB2.0 (zadný panel) 
》1 x S/PDIF optický digitálny audio výstup
》1 x A/V Out
》1 x výstup na IR oko
》7 dňové EPG (Elektronický programový 
sprievodca)
》Viacjazyčné OSD menu
》Aktualizácia cez USB alebo OTA (aktualizácia 
cez satelit)

》Podpora DVB titulkov
》Teletext
》Funkcia automatického pridávania nových 
programov na koniec zoznamu. Ak bol pridaný 
nový program alebo aktuálny program zmenil 
frekvenciu, tento program sa automaticky pridá 
na koniec zoznamu programov.
》DiseqC 1.0/1.2/1.3 USALS 13V/18V, 0/22K
》Video: MPEG-2 MP@ML, H.264/AVC
》Audio: MPEG-1/2 Audio Layer 1,2, AC3(Dolby 
Digital)

Automatické 
vyhľadávanie programov

PVR funkcie - správa 
nahrávok

Timeshift - zastavenie živého 
vysielania

〉Originálny Skylink Ready prijímač
〉1 x Čítačka kariet - IRDETO veľkosti SIM
〉1 x HDMI
〉1 x IR oko - možnosť schovať prijímač za TV
〉Plné rozlíšenie 1080p
〉Aktualizácia cez USB alebo OTA (aktualizácia cez satelit)
〉Automatické pridávanie nových a predladených programov 
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