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Tuner DVB-S2 Opticum SLOTH
Classic
Cena brutto

175,00 zł

Cena netto

142,28 zł

Dostępność

Chwilowy brak towaru

Numer katalogowy

1320

Producent / Marka

OPTICUM

Opis produktu
Tuner do odbioru cyfrowej telewizji satelitarnej i naziemnej Opticum Sloth Classic w jakości Full HD
z wbudowanym czytnikiem w systemie CONAX.
Dzięki nowoczesnemu procesorowi Sunplus 1506A DDR 2Gb Flash 16 Mb tuner działa bardzo szybko co jest wyjątkowe w
tej klasie.
Jedyny na w sprzedaży tuner wyposażony w uniwersalny pilot do sterowania tunera jak i podstawowych funkcji telewizora.
Pilot z funkcją uczenia nie będzie miał żadnego problemu z zaprogramowaniu funkcji telewizora.
Wszechstronne w użyciu menu programowania tunera pozwala na szybkie wyszukanie programów satelitarnych. Podłączenie
do internetu poprzez adapter WiFI (sieć bezprzewodowa) lub poprzez złącze Lan (sieć przewodowa).
Opticum Sloth dzięki bogato rozbudowanym funkcją internetowym pozwala po podłączeniu do sieci internetowej na
korzystanie z niesamowitej ilości opcji internetowych:
DIY IPTY - program dnia w IPTV
Network MediaPortal - YouTube, radio internetowe
N32 Games - portal gier online
DLNA - współpraca tunera z urządzeniami mobilnymi: smartfon lub tablet wyposażonych w system operacyjny android lub
windows
Internet Photo - zdjęcia online
Google Maps - mapy świata online
Weather - pogoda online
Downland Manager - opcja menu do ściągania na zewnętrzną pamięć usb plików np. z grami
Gmail - możliwość przeglądania poczt e-mail
FTP Manager - przeglądanie online zawartości serwerów FTP
Funkcja PVR umożliwia nagrywanie programów na zewnętrzny nośnik pamięci, oraz funkcję TimeShift.
Funkcja Timer pozwala na zaprogramowanie samoczynnego nagrywania do 8 zdarzeń.
Przewodnik po programach EPG oraz Menadżer kanałów.
Wygodna przeglądarka multimedialna umożliwia przeglądanie zdjęć, filmów, muzyki odtwarzanych z zewnętrznego nośnika
pamięci za poprzez gniazdo USB, oraz granie w gry bez konieczności podłączenie tunera do internetu jak również przeglądanie
telegazety

Opis tunera:
Odbiór kanałów wysokiej rozdzielczości Full HD (High Definition) MPEG – Full DVB-S/S2,MPEG4/H.264 HD/SD
Moduł dostępu warunkowego CA w systemie CONAX
Uniwersalny pilot – programowanie funkcji np. telewizora
Ethernet supported, LAN 10/100 Mbps Ethernet
Obsługa adapterów WiFi poprzez port USB Proxy, Web, CDMA, DLNA
STB Smart Client: serowanie smartfonem, oglądanie TV na smartfonie
Universal, Single, Single S & C Band Wideband LNB
HDMI 1.3 supported rozdzielczość sygnału wideo: 1080p, 1080i, 720p,720i
Aktualizacja oprogramowania przez port USB
8000 programowanych kanałów DiSEqC1.0/1.1/1.2/1.3 (USALS),
DDR 2 Gb, Flash 16 Mb
Obsługa Unicable
Obsługa wyszukiwania Blind Scan, Fast Scan
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Auto wyszukiwanie DiSEqC
True Full Color (32 bits) na ekranie (OSD)
8 grup ulubionych programów, Kontrola Rodzicielska
Wielojęzykowe menu
Obsługa Smart Apple/Android
Obsługa wielu ścieżek audio
Wielojęzykowa obsługa napisów -DVB
7-dniowy Przewodnik po Kanałach (EPG)
Wyjście Telegazety przez VBI i OSD
Obsługa wielu funkcji internetowych: YouTube, Radio internetowe, Super IPTY i wiele innych
Multimedia: Film, Muzyka, Zdjęcia, E-book PVR, TimeShift, Timer, Telegazeta
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