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Utworzono 19-06-2018

TUNER DEKODER DVB-T OPTICUM AJ DVB-93+
Cena : 99,00 zł
Stan magazynowy : poniżej średniego
Średnia ocena : brak recenzji

TUNER DEKODER DVB-T OPTICUM AJ DVB-93+:

Dane techniczne:
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Odbiór cyfrowej telewizji naziemnej DVB-T/T2
Obsługa standardów MPEG-2, MPEG-4, MPEG-4 AVC/H.264
Odbiór kanałów w jakości Full HD
Format obrazu: AUTO, 4:3, 16:9
PVR, Timer, Time Shift
8 grup ulubionych kanałów
Kontrola Rodzicielska
Przewodnik po Kanałach (EPG)
Obsługa telegazety i napisów ekranowych
Odtwarzacz plików multimedialnych: muzyki, zdjęć, filmów
Wielojęzyczne Menu również w języku polskim
Obsługa dźwięku Dolby Digital Plus (E-AC3)
Wyjście wideo wysok.rozdz.: HDMI
Wyjście audio/video: 3 x RCA
Cyfrowe wyjście audio: Coaxial
Szybkie złącze USB 2.0 port
Zewnętrzny zasilacz 230V/12V
W zestawie kabel 3xRCA + złącze EURO/3xRCA
Automatyczny Stand-By
Instrukcja obsługi w języku polskim
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Dekoder Opticum AJ DVB 93+ został stworzony specjalnie z myślą o odbiorze programów cyfrowej telewizji naziemnej w jakości Full HD (1080p).
Tylko dekoder STB taki jak AJ DVB 93+ jest w stanie odbierać wszystkie niekodowane kanały telewizji naziemnej DVB-T MPEG- 4 oraz najnowszy system
cyfrowej telewizji naziemnej DVBT i DVBT2.
AJ DVB 93+ posiada wbudowany dekoder dźwięku E-AC-3 (Dobly Digital Plus), który gwarantuje odbiór dźwięku w bardzo dobrej jakości.
Tuner możemy w prosty sposób podłączyć do każdego rodzaju telewizora dzięki złączu HDMI lub poprzez trzy wbudowane złącza RCA i złącze EURO/RCA
(kabel i złącze stanowią komplet z dekoderem).
AJ DVB 93+ posiada bardzo czułą głowicę a dzięki wskaźnikom ustawienia sygnału bez problemu prawidłowo nakierujemy antenę. Dodatkowo jest
możliwość zasilania wzmacniacza antenowego przez dekoder napięciem 5V.
Dekoder jest wyjątkowo prosty w obsłudze proste i intuicyjne menu nie powinno sprawić większego problemu przeciętnemu użytkownikowi. Dzięki
zamocowanemu złączu USB i zawansowanym funkcjom multimedialnym użytkownik może oglądać filmy, słuchać muzyki, przeglądać zdjęcia przy pomocy
zewnętrznego nośnika USB takiego jak pedrive czy dysk USB.
Dekoder Opticum AJ DVB 93+ posiada również funkcję PVR, która pozwala na nagrywanie ulubionych programów na nośniki USB.

