STRONG SRT 8211 HD DVB-T2 HEVC PRIJÍMAC

Vaše cena s DPH: 0 CZK

SRT 8211 umožňuje příjem pozemního vysílání budoucnosti: podporuje technologii High Efficiency Video Coding
(HEVC), známou rovněž jako H.265. Přijímač nabízí obrovský rozsah kanálů s optimalizovaným zpracováním obrazu v
rozlišení HD. Kromě toho mohou diváci používat RSS kanály a předpověď počasí. Konektor USB umožňuje nahrávání
programů a přehrávání multimediálních souborů z externích USB zařízení, stejně jako aktualizace softwaru přijímače.
STRONG SRT 8211 zcela naplní vaše očekávání.
HDTV přijímač pro příjem nekódovaných DVB-T2 a DVB-T programů TV a rádia pomocí venkovní nebo vnitřní antény
Podpora nové normy HEVC/H.265 a Dolby® Digital Plus
Nová technologie tuneru pro skvělý příjem
RSS kanály a předpověď počasí přes Ethernet
Displej zobrazující číslo kanálu v provozním režimu a čas v pohotovostním režimu
4 seznamy oblíbených pro TV a rádio
Elektronický televizní programový průvodce (EPG) zobrazuje na obrazovce programové informace pro
aktuální/následující události až na 14 dnů dopředu
Možnosti automatického a ručního prohledávání kanálů
Teletext, plná podpora vícejazyčných DVB titulků a vícejazyčné zvukové stopy
Port USB: záznam, přehrávání multimédií, aktualizace softwaru přijímače prostřednictvím paměťového USB zařízení
Skvělá kvalita zvuku a obrazu
Rychlá a snadná instalace a uživatelsky přívětivé menu
Ovládání napájení přes USB pro úsporu energie v pohotovostním režimu
Paměťová kapacita 700 kanálů
Rychlé přepínání kanálů: třídění podle abecedy
10 časovačů událostí se 4 režimy (jednorázový, denní, týdenní, pondělí až pátek)
Zobrazení na obrazovce s vysokým rozlišením (OSD)
Rezervace událostí přímo z EPG
Funkce rodičovského zámku pro menu a funkce hodnocení obsahu pro kanály
Podpora vícejazyčné nabídky na obrazovce (OSD)
Mnoho možností ovládání kanálů: uzamknutí, přesun, smazání
Zapnutí se zobrazením naposledy sledovaného kanálu
Digitální zvuk prostřednictvím koaxiálního výstupu (S/PDIF) pomocí připojení k digitálnímu zesilovači
Uživatelsky přívětivý dálkový ovladač
Podpora aktivní antény přes výstup napětí 5 V
Automatické přepínání do pohotovostního režimu pro úsporu energie
Připojení: ANT IN (Anténní vstup), Ethernet, S/PDIF koaxiální, HDMI, TV SCART, Vypínač napájení, port USB
Příslušenství: Dálkový ovladač, 2x baterie AAA
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