MASCOM MC 5301CR HDCI-PVR
HD-TWIN TUNER PVR SAT.PŘIJÍMAČ

HDTV digitální satelitní přijímač s digitálním videorekordérem umožňuje záznam pořadů satelitního vysílání na interní pevný
disk a jejich následné přehrávání. V paměti přijímače je možné uložit až 8000 televizních a rozhlasových programů. Seznam
programů umožňuje vytváření seznamů oblíbených programů, nastavení zámku na program, zrušení programu ze seznamu či
reorganizace seznamu. Přijímač podporuje instalaci nových verzí software a tedy budoucí rozšiřování své funkčnosti.
Přijímač je vybaven dvěma nezávislými tunery (Twin tuner) a umožňuje jeden program nahrávat a jiný program
sledovat. Funkce Time Shift umožňuje sledování programu s časovým posunem. Na vše stačí jedna účastnická karta.

VLASTNOSTI A FUNKCE
Plně kompatibilní se standardy DVB-S/S2, MPEG2, MPEG4
Příjem HDTV, rozlišení obrazu : 1920 x 1080i, 720p, 576p
Twin tuner, 1000GB HDD videorekordér
České menu, VFD alfanumerický displej (12ti. místný)
1x CI dekodér Cryptoworks, 1x CI vstup
DiSEqC 1.0, 1.2, 1.3 ( USALS ) kompatibilní
Automatické i manuální ladění
Funkce PiP (Obraz v obraze)
Dva tunery DVBS-S2QPSK-S28PSK, MPEG-2/4, H.264/AVC
Audio Stereo / Dual / Mono, Digitální audio výstup S/PDIF
Kapacita pro cca 8000 tv a radio stanic
Aut. formátování obrazu 4:3 (PS, LT) / 16:9
Favoritní seznamy programů
Listování a změny v seznamech programů
Podpora kombinace obrazu a menu
Teletext, EPG – česká diakritika
Univerzální dálkový ovladač se zákl. funkcemi pro TV
Energy Saving Stand-by < 1W
Konektory
2x LNB-SAT vstup, F-typ Dish A/B
2x LNB-SAT out F-typ
1x HDMI 1.2 (1920x1080i, 1280x720p, 720x576p, 720x576i)
3RCA HD video výstup (1920x1080i,1280x720p,720x576p)
3x USB 2.0 pro externí paměťové jednotky
1x USB B pro přenos dat
2x AV SCART (RGB), 1x Cinch video výstup (SD-CVBS)
2x Cinch audio výstup, levý + pravý kanál pro dom.kino
1x Digitál optický audio výstup (Dolby Digital audio out)
2x CI vstup (1x osazen CI dekodérem Cryptoworks)
1x RS232, 1x LAN

Digitální HDTV videorekordér
Pevný disk 250 GB
Nahrává i přehrává v HDTV kvalitě (1920x1080)
Kapacita záznamu až 250 hodin (SD režim)
Twin tuner :
Nahrávání jednoho programu a sledování jiného.
Dvojí nahrávání :
Souběžné nahrávání dvou různých programů.
Dvojí nahrávání a přehrávání zároveň :
Souběžné nahrávání dvou různých programů a
přehrávání nahrávky z HDD.
Time Shift :
Sledování pořadů s časovým posunem.
Editační funkce v záznamu na HDD
Kopírování vybrané části záznamu (bloku)
Vystřižení bloku (odstranění reklam, atd..)
Změny názvu, Vymazání záznamu
Na vše stačí jedna účastnická karta
Funkce odkódování zakódovaných nahrávek
Ostatní funkce HDTV videorekordéru
Časovač (Timer) - nastavení z EPG nebo ručně
Nahrávání s okamžitým startem
Zrychlené a zpomalené přehrávání, zastavení obrazu
Záložky, Opakované přehrávání bloku, záložek
Vyhledávání a pohyb po časové ose
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