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FST1-CX
Tuotekuvaus
Finnsat FST1-CX on tyylikäs digiboksi antennikotiin pienellä
virrankulutuksella ja sisäänrakennetulla Conax-kortinlukijalla. Kortti sisään ja
voit alkaa katsomaan maksukanavia. Digiboksin kaksi viritintä yhdessä kuva
kuvassa toiminnon (PiP) kanssa tarjoaa mahdollisuuden kahden kanavan
yhtäaikaiseen katseluun.

Ominaisuudet

Nopea teksti-tv 1000
sivun muistilla ja
alasivujen selauksella
Uutisten ja urheilutulosten
seuranta on sujuvaa, kun
teksti-tv:tä voidaan katsella
koko näytön leveydellä tai
näyttö voidaan puolittaa (vaihto
OPT-näppäimellä). Lisäksi
kanavakohtaisesti voidaan
määrittää omat suosikkisivujen
pikanäppäimet. Tämä on
kätevää koska esimerkiksi
jalkapallotulokset ja
otteluraportit löytyvät eri
kanavilla eri sivuilta.

Iso ominaisuuksiltaan,
pieni

Monipuolisia
liitäntämahdollisuuksia
Laitteen liittäminen televisioon
on toteutettu ilman hankalia
hyppykaapeleita –
antennirasialta tuleva liitosjohto
ainoaan reikään mihin se sopii
ja toinen kaapeli televisioon,
siinä kaikki.
Vaikka liitännöistä on tehty
yksinkertaisia, niin kaikki
tarpeellinen on mukana. HDMIliitännästä saat parhaan
mahdollisen kuvan ja äänen.

pieni
virrankulutukseltaan
Finnsatin uuden digiboksin
energiankulutukseen on
kiinnitetty erityistä huomiota ja
kaikkien raja-arvojen alle
mennään kirkkaasti.

Tyylikäs Finnsatdigiboksi antennikotiin

Vaivaton ottaa
käyttöön, helppo
käyttää

Digiboksissa on
Käyttöönotossa kaikki
sisäänrakennettu Conaxkortinlukija. Kortti sisään ja voit suomalaiset asetukset on
valittu puolestasi jo valmiiksi,
alkaa katsomaan
joten muutamalla painalluksella
maksukanavia.
laite on käyttökunnossa.

Tekniset tiedot
Virittimet
Virittimet: 2 kpl DVB-T
Salauksenpurku
Sisäänrakennettu Conax (CAS7)
Liitännät

Teksti-tv
1000 sivun muisti
Alasivujen selaus
Jaettu- tai kokonäyttö (vaihto
OPT-näppäimellä)
Kanavakohtaiset
suosikkisivupikanäppäimet

Muut toiminnot
Antenni: 2kpl
Antenni tulo IEC naaras
Ajastimet: Muistus ja Näytä
Antenni lähtö IEC uros
PIP: Kahden kanavan kuva
Antennisignaalin läpivienti
Ohjelmistopäivitys: OTA ja USB
toiseen laitteeseen
Nopea ensiasennus
HDMI lähtö: 1kpl
Nopea kanavanvaihto
Versio 1.3 (HDCP aina
aktiivinen)
Virtalähde ja tehon kulutus
576i, 576p, 720p ja 1080i
SCART: 1kpl
Virtalähde: Ulkoinen
RGB ja CVBS
230VAC/12VDC
Äänilähdöt:
Virrankulutus:
Digitaalinen äänilähtö: SPDIF
Täysi valmiustila: ~0.7W
(optinen)
SD katselu: ~10,9W
USB: 1 kpl (edessä)
versio 2.0
JPEG kuvien katselu
Tuotepakkauksen sisältö
Ohjelmistopäivitys
Mitat ja paino
Leveys x Syvyys x Korkeus:
295x205x40
Paino: 900g

Käyttöopas (suomi, ruotsi)
Kaukosäädin
Kaksi paristoa (AAA)
RF-kaapeli
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