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Satelitní přijímač 

TechniSat Digit ISIO S 
International Edition 

 

 

TechniSat Digit ISIO S International Edition  je high endový dvou tunerový FULL HD satelitní 

přijímač, který umožňuje příjem nejen SD, ale i HD kanálů a to jak v kompresi MPEG-2 tak i v 

kompresi MPEG-4/H.264. Přijímač je rovněž schopen zpracovávat signály v normě DVB-S2 a pracuje 

ve vysokém rozlišení 1920x1080p, 1920x1080i, 1280x720p, 720x576p, 720x576i. 

 

Jedná se o multimediální satelitní přijímač, který můžeme připojit k internetu a využívat jej i jako 

prohlížeč libovolných webových stránek, poslouchat internetová rádia apod. Přístroj se může připojit k 

portálu ISIO Live!, což je speciální stránka TechniSatu, kde firma představuje novinky ze svého 

portfolia a další služby. 

 

Při připojení k internetu je možné využívat i novou technologii HbbTV, kterou už naplno provozuje 

několik německých programů a v ČR ji na programu ČT 24 testuje Česká televize. 

 

Přijímač umožňuje záznam programů na flash disk nebo na externí pevný disk připojený přes 

rozhraní USB 2.0 (e-SATA) nebo na SD/MMC kartu. Můžeme jeden program (i kódovaný) nahrávat a 

zároveň druhý sledovat nebo ho také nahrávat. Za určitých podmínek je možné nahrávat dva 

programy současně. 

 

Samozřejmostí je, že přijímač splňuje energetické normy EU ohledně spotřeby přijímače v 

pohotovostním stavu, která je menší než 1W. 
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Přijímač je vybaven dekodérem Conax a dvěma sloty pro CI/CI+ moduly, do kterých můžeme vložit 

dekódovací modul pro příjem českých a slovenských programů ze satelitu. 

Obraz i zvuk byl excelentní, tak jak bývá u TechniSatů dobrým zvykem. Přijímač umožňuje uložit do 

paměti maximálně 5000 televizních a radiových programů. 

 

Přijímač je multimediální na rozdíl od starších HD přijímačů TechniSat. Přehrává "ts" soubory 

nahrané z Dreamboxu. Hravě si poradil i se spoustou dalších video formátů jako Xvid, DivX, avi, vob, 

mkv, mov, mp4 a wmv. 

 

K dispozici je také funkce PIP (obraz v obraze). 

 

Přijímač má i vestavěný OSD teletext s pamětí na 800 stran a pracuje i VBI teletext (využívající 

teletextový dekodér TV). České a slovenské znaky se zobrazují v pořádku, je funkční i diakritika na 

velkých písmenech. 

 

České teletextové titulky jsou zobrazovány korektně, kontrola byla provedena na TXT titulcích na 

programech NGC a NGC Wild. 

 

Na přístroji lze přehrát také mp3 audio soubory a fotografie ve formátu JPEG. 

Vlastnosti 

 Integrovaný dekódovací systém Conax se 2 čtečkami karet  

 2x CI/CI+ slot pro vložení dekódovacího modulu  

 Elektronický programový průvodce na 7 dní (EPG/SFI)  

 AutolInstall (lnstalační asistent)  

 Technologie PIN-Code pro TechniRouter  

 TechniFamily  

 Síťové připojení přes WLAN (pomocí USB-WLAN adaptéru)  

 Favoritní seznamy  

 Teletextové titulky  

 5 000 míst k uložení programů  

 3x rozhraní USB 2.0  

 Rozhraní Ethernet 10/100 Mbit/s  

 1x konektor Scart  

 1x konektor e-SATA  

 HDMI digitální výstup s podporou HDCP  

 DiSEqC 1.0, 1.2, USALS, UNICABLE  

 HE-AAC audio  

 Dolby Digital AC3 digitální výstup  

 Komfortní menu na obrazovce (OSD) ve 14 jazycích 


