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�� HDTV přijímač pro příjem nekódovaných DVB-T2 
programů TV a rádia pomocí venkovní nebo vnitřní antény1

�� Nová technologie tuneru pro skvělý příjem
�� Port USB: záznam, Timeshift, přehrávání 
souborů, aktualizace softwaru přijímače 
prostřednictvím paměťového USB zařízení
�� Podpora různých formátů pro video, audio a obrázky
�� Podpora nové normy HEVC/H.265 
�� Dolby® Digital Plus2 k dispozici na HDMI

�� Rychlá a snadná instalace a uživatelsky přívětivá nabídka
�� Skvělá kvalita zvuku a obrazu 
�� Displej zobrazující číslo kanálu v provozním 
režimu a čas v pohotovostním režimu
�� RSS kanály a předpověď počasí přes Ethernet
�� Ovládání napájení přes USB pro úsporu 
energie v pohotovostním režimu
�� Paměťová kapacita 400 kanálů

Digitální HD přijímač pozemního vysílání
SRT 8209

Zábava a pohodlí
Malý a výkonný HD přijímač se snadnou instalací a jednoduchým ovládáním. Můžete si pohodlně 
nahrávat své oblíbené programy na externí USB paměťové zařízení nebo používat funkci Timeshift. Je 
vybaven 7denním průvodcem EPG, abyste mohli snadno získat přehled o svých oblíbených pořadech. 
A pokud jde o oblíbené programy, můžete si také vytvořit až čtyři skupiny oblíbených kanálů.



SRT 8209 EAN: 9120072371059
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1. Anténa
2. Digitální audio zesilovač 
3. TV (HDMI)

4. Ethernet (RJ45)
5. TV (SCART)
6. Napájecí kabel

Podléhá změnám. V důsledku neustálého výzkumu a vývoje se mohou technické údaje, design a vzhled produktů měnit. HDMI, 
logo HDMI a High-Definition Multimedia Interface jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky společnosti HDMI 

Licensing LLC v USA a dalších zemích. Vyrobeno na základě licence od společnosti Dolby Laboratories. Dolby Audio, Dolby Digital, 
Dolby Digital Plus a symbol dvojitého D jsou registrované ochranné známky společnosti Dolby Laboratories. Všechny ostatní názvy 

produktů jsou ochrannými známkami nebo registrovanými ochrannými známkami příslušných vlastníků.
© STRONG 2018. Všechna práva vyhrazena.

Demodulátor:
Demodulátor:  COFDM; 16 
QAM/64 QAM; QPSK; 256QAM
Přenosový režim: 2 K - 8 K

Video dekodér:
Úroveň profilu: AVC/H.264HP@
L4.1, MPEG-4 ASP supported 
Rozlišení video signálu:  480i, 480p, 
576i, 576p, 720p, 1080i, 1080p
Dekódování: PAL/NTSC
Poměr stran: 4:3 Letterbox, 4:3 
Pan & Scan, 16:9, Auto

Audio dekodér:
Podpora zvuku: Dolby Digital 
Plus*/AC3/PCM
MPEG MusiCam Layer II
Vzorkovací frekvence: 32, 44.1, 48 KHz
Zvukový režim: Stereo, Mono

Tuner:
Přední konec:  DVB-T2, UHF & VHF tuner 
Frekvenční rozsah na vstupu:  174 – 230 
MHz (VHF) a 470 – 790 MHz (UHF)
Úroveň vstupního signálu:  -20 ~ -82 dBm

Paměť a systém: 
Paměť flash:  4 MB
SDRAM:  64 MB

Konektory:
RF IN - IEC ženský
HDMI 
RJ 45 Ethernet
TV SCART (CVBS, Audio L&R)
S/PDIF (koax.)
USB 2.0 port: 5 V/500 mA 
(max.) podporováno

Obecné údaje:
Zdroj energie:   220 - 240 V 
AC (SMPS), 50/60 Hz 
Spotřeba energie: 4 W (typ.), 8 W (max)
Spotřeba energie v pohotovostním 
režimu: <0.50 W
Provozní teplota:  0 ~ +40° C
Skladovací teplota: -25 ~ +60° C
Rozsah provozní vlhkosti: 10 ~ 
85%, RH, bez kondenzace
Rozměry (Š x H x V) v mm: 150 x 109 x 38
Čistá hmotnost: 0.24 kg

*Dolby Digital Plus a symbol dvojitého D jsou registrované ochranné známky společnosti Dolby
Laboratories

Digitální HD přijímač pozemního vysílání SRT 8209
�� Elektronický televizní programový průvodce (EPG) 
zobrazuje na obrazovce programové informace pro 
aktuální/následující události až na 7 dnů dopředu3

�� 30 časovačů událostí se 3 režimy 
(jednorázový, denní, týdenní)
�� Zobrazení na obrazovce s vysokým rozlišením (OSD)
�� Rezervace událostí přímo z EPG
�� Teletext, plná podpora vícejazyčných DVB 
titulků a vícejazyčné zvukové stopy3

�� 4 seznamy oblíbených pro TV a rádio
�� Funkce rodičovského zámku pro menu a 
funkce hodnocení obsahu pro kanály
�� Podpora vícejazyčné nabídky na obrazovce (OSD)
�� Možnosti automatického a ručního prohledávání kanálů

�� Mnoho možností ovládání kanálů: 
uzamknutí, přesun, smazání 
�� Zapnutí se zobrazením naposledy sledovaného kanálu
�� Digitální zvuk prostřednictvím koaxiálního výstupu 
(S/PDIF) pomocí připojení k digitálnímu zesilovači
�� Video výstup PAL/NTSC
�� Vyhovuje DVB-T2, UHF/VHF tuner 
�� Podpora aktivní antény přes výstup napětí 5 V
�� Automatické přepínání do pohotovostního 
režimu pro úsporu energie
�� Připojení: RF IN, TV SCART, HDMI, S/PDIF 
coaxial, USB port, RJ45 Ethernet

1  V závislosti na podmínkách šíření místního signálu
2  Dolby Digital Plus, Dolby Digital a symbol dvojitého D jsou registrované ochranné známky 

společnosti Dolby Laboratories.
3  Dostupnost v závislosti na provozovateli vysílání
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