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 MASCOM MC2350HD-IR
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    

HD digitální satelitní přijímač plně kompatibilní se standardem DVB, umožňuje příjem vysílání ve 
standartním  (SD)  i vysokém  rozlišení  (HD). Přijímač  je vybaven vestavěným dekodérem  Irdeto 
(Skylink Ready) a USB digitálním videorekordérem. Vestavěný dekodér Irdeto zaručuje bezpečný 
příjem  programů  kódovaných  v systému  Irdeto.  Funkce  FastScan  zaručuje  automatickou 
aktualizaci přrogramů  Skylink bez  ručního přelaďování. V paměti  lze uložit až 4000 programů 
satelitního  vysílání.  Seznam  programů  podporuje  vytváření  seznamů  oblíbených  programů  a 
jejich editaci. Přijímač podporuje instalaci nových verzí software přímo z vysílání (OTA upgrade). 

VLASTNOSTI A FUNKCE 
 Plná kompatibilita se standardem DVB-S / DVB-S2 
 SD, HD MPEG2+4 H.264/AVC, DVBS, DVB-S2 QPSK/8PSK 
 Vestavěný dekodér Irdeto Skylink Ready 
 USB PVR videorekordér a MediaPlayer 
 FastScan systém automatické aktualizace programů 
 Příjem televizního i rozhlasového vysílání 
 Ovládací menu (OSD) v češtině + vícejazyčné 
 Timer - časovač pro nastavení nahrávky  

 
 Kapacita pro 4000 televizních a rozhlasových stanic 
 DiSEqC 1.0, 1.2, 1.3 ( USALS ) kompatibilní 
 Formáty obrazu 4:3 (PS i LT) / 16:9 
 Audio Stereo / DUAL I+DUAL II / Mono 
 Digitální audio výstup Dolby Digital AC3 kompatibilní 
 Analogové zvukové výstupy pro domácí kino 
 Podpora pro různé jazykové verze zvukového doprovodu 
 Podpora pro různé jazykové verze titulků (DVB subtitles)  
 Seznamy programů, vytváření favoritních skupin Tv/radio stanic 

 
TELETEXT / EPG – Elektronický přehled pořadů 

 Denní schéma vybrané stanice 
 Detail vybraného pořadu (základní + podrobný) 
 Přímý vstup z EPG do časovače 
 Rychlý DVB teletext, Zobrazení skrytých titulků z teletextu. 

 
KONEKTORY 

 Dish In : 1x LNB-SAT vstup, F-typ 
 HDMI FULLHD 1920x1080p  
 SCART (Full RGB, CVBS) 
 RCA Audio výstup (levý + pravý audio kanál) 
 USB 2.0 pro připojení externího USB zařízení 
 S/PDIF digitální optický audio výstup (Dolby Digital out) 

 
 
 
 
 
 
 
UŽIVATELSKÝ KOMFORT 

 Plně přizpůsoben pro podmínky v ČR, OSD + EPG + Teletext v češtině 
 FastScan systém automatické aktualizace programů bez přelaďování 
 Automatické vyhledání stanic, jednoduché a přehledné ovládání 
 Aktualizace SW z vysílání (OTA upgrade) 
 Rodičovský zámek / Hotelový mód 

USB PVR  Videorekordér a MediaPlayer 
 USB digitální HDTV videorekordér 
 Nahrává pořady sat.vysílání na připojené USB zařízení 
 Přehrává z připojeného USB externí soubory hudba / foto / video 
 Nahrává i přehrává v původní kvalitě (HD1920x1080p) 
 Nahrávání s okamžitým stratem nahrávky. 
 Časovač pro nastavení nahrávky v nepřítomnosti. 
 Zrychlené / zpomalené přehrávání. 

 
 Spolupracuje s USB Flash i externími HDD disky  
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