MASCOM MC 1101CR

DIGITÁLNÍ SAT.PŘIJÍMAČ
S VESTAVĚNÝM DEKODÉREM CRYPTOWORKS

Digitální satelitní přijímač se zabudovaným dekodérem Cryptoworks, plně kompatibilní se standardem DVB.
Zajišťuje přenos obrazu, zvuku, teletextu a různých dalších informací, šířených v digitální formě prostřednictvím
satelitu, na televizní přijímač. Přijímač podporuje v souladu se standardy DiSEqC příjem vysílání z více satelitů. V
paměti přijímače je možné uložit až 2000 televizních a rozhlasových programů satelitního vysílání.
Soustava menu je provedena v přehledném a snadno ovladatelném prostředí v několika jazycích včetně češtiny.
Seznam programů podporuje vytváření seznamů oblíbených programů, nastavení zámku na přístup k programu,
zrušení programu ze seznamu či reorganizace seznamu.
Přijímač je plně přizpůsoben podmínkám vysílání pro ČR a SR a podporuje instalaci nových verzí software.

VLASTNOSTI A FUNKCE
Plná kompatibilita se standardem DVB-S
Dekodér Cryptoworks
Plně přizpůsoben pro satelitní vysílání ČR/SK
Příjem televizního i rozhlasového vysílání
Ovládací menu (OSD) v češtině + vícejazyčné
Teletext – česká diakritika
EPG – česká diakritika
Kompatibilní s duálním vysíláním českých tv stanic
Timer - časovač pro nastavení nahrávky
Favoritní seznamy programů
Listování a změny v seznamech programů
Kapacita pro 2000 televizních a rozhlasových stanic
DiSEqC 1.0, 1.2, 1.3 ( USALS ) kompatibilní
Automatické i manuální vyhledávání programů
Formáty obraz 4:3 (PS i LT) / 16:9
Audio Stereo / DUAL I+DUAL II / Mono
Digitální audio výstup Dolby Digital AC3 kompatibilní
Analogové zvukové výstupy pro domácí kino
Podpora pro různé jazykové verze zvukového doprovodu
Podpora pro různé jazykové verze titulků (DVB subtitles)
Podpora kombinace obrazu a menu
Seznamy programů samostatně pro TV a Radio
Vytváření favoritních skupin Tv/radio stanic
Editace názvů a pořadí stanic v seznamech
Časové funkce
Timer - Časovač na 8 událostí s přímým vstupem z EPG
a nebo s manuálním nastavením hodnot.

UŽIVATELSKÝ KOMFORT
Plně přizpůsoben pro podmínky v ČR
OSD + EPG + Teletext v češtině
Předladěny programy CS-LINK a Astra 1
Automatické vyhledání stanic
Jednoduché, přehledné ovládání
Rodičovský zámek / Hotelový mód
Ovládání hlasitosti na čelním panelu
EPG – Elektronický přehled pořadů
Více úrovní zobrazení :
Denní schéma vybrané stanice
Detail vybraného pořadu (základní + podrobný)
Přímý vstup z EPG do časovače
TELETEXT
Rychlý DVB teletext
Zobrazení skrytých titulků z teletextu.
KONEKTORY
1x LNB „F-typ“ anténní vstup + smyčkový výstup
2x SCART (RGB, CVBS)
1x RCA/Cinch video out
2x RCA/Cinch audio out Levý + Pravý kanál
1x Digitální audio výstup optický
RF modulátor (21-69K)
RS 232

USALS - automatický polohovací systém pro natáčení
antény motorem (Mascom ScanMaster).
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