Επίγειος Ψηφιακός δέκτης HD

REVIEW
Giga TV HD200R
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Ο νέος επίγειος ψηφιακός
δέκτης GigaTV, ήρθε για να
κλέψει καρδιές, τόσο µε το
µικρό του µέγεθος, όσο και µε
τις µεγάλες δυνατότητές του!
Video Review

Giga TV HD200R

Κωδικός:

Επίγεια Ψηφιακή HD: Χωράει παντού

Ο GigaTV είναι ένας µικροκαµωµένος επίγειος ψηφιακός δέκτης HD, µε διαστάσεις µόλις 16,5 x 8 x 2,8 εκατοστά. Στον
GigaTV δεν θα βρείτε τίποτε περιττό, διότι διαθέτει τα απολύτως
απαραίτητα, δηλαδή είσοδο κεραίας, HDMI, µία θύρα USB 2.0
στο πλάι, SCART, οµοαξονική ψηφιακή έξοδο ήχου και την είσοδο για το εξωτερικό τροφοδοτικό.
Να αναφέρουµε ότι ο δέκτης εκτός από απλά µικροκαµωµένος,
είναι ιδιαίτερα κοµψός και κερδίζει άµεσα όποιον τον δει.
Το τηλεχειριστήριο έχει επίσης µικρό µέγεθος µε ξεκάθαρη τοπολογία πλήκτρων και βέλτιστες αποστάσεις στο χώρο που τους
αναλογεί.

Μενού – Λειτουργία
Τα µενού του GigaTV είναι καλαίσθητα και άµεσα, ενώ οι βασικές επιλογές είναι: Οργανωτής Καναλιών, Εικόνα, Αναζήτηση
Καναλιού, Ώρα, Επιλογή, Σύστηµα, USB.
Στο µενού Εικόνα, µπορείτε να επιλέξετε ανάλυση εικόνας στην
HDMI αλλά και είδος σήµατος RGB-CVBS από το SCART, ενώ στο
µενού Επιλογή, έχουµε τις γλώσσες για τα µενού, τους υπότιτλους και τον ήχο, στις οποίες φυσικά συµπεριλαµβάνονται τα ελληνικά. Στο µενού Ώρα και στην επιλογή Time Offset, αρκεί να
θέσετε Αυτόµατο και θα έχετε τη σωστή ώρα.
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Η λειτουργία που µας ενδιαφέρει άµεσα, είναι η αναζήτηση καναλιών, την οποία βρίσκουµε στο οµώνυµο µενού, µε δυνατότητα αυτόµατης αλλά και χειροκίνητης. Η αυτόµατη αναζήτηση
θα σας κατεβάσει όλα τα ψηφιακά κανάλια που λαµβάνονται στη
περιοχή σας, συνεπώς προτείνεται ως µέθοδος αναζήτησης.
Στην εν λόγω κάρτα, θα βρείτε και µία επιλογή Turbo Search, η
οποία ωστόσο δεν έδειξε κάποια διαφορά από την αυτόµατη αναζήτηση.

Τηλεθέαση
Με τον GigaTV, έχετε άριστο 7ήµερο ηλεκτρονικό οδηγό προγράµµατος στα ελληνικά. Με το πλήκτρο Info, εµφανίζεται άµεσα η τρέχουσα και επόµενη πληροφορία προγράµµατος, ενώ µε
µία δεύτερη πίεση του πλήκτρου, εµφανίζεται η αναλυτική πληροφόρηση για την τρέχουσα εκποµπή, όπως πχ η υπόθεση µίας
ταινίας. Όταν η παράγραφος δεν χωράει να εµφανιστεί ολόκληρη στο παράθυρο, πατάµε το κίτρινο πλήκτρο και συνεχίζουµε
την ανάγνωση.
Τον επταήµερο ηλεκτρονικό οδηγό προγράµµατος, µπορείτε να
τον βρείτε στη διαδροµή MENU/Οργανωτής καναλιών/EPG. Με
το κόκκινο και πράσινο πλήκτρο, προχωράµε τον οδηγό κατά
µια µέρα.
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5 Εξαιρετικός ηλεκτρονικός οδηγός
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Πατώντας ΟΚ σε κάποια εκποµπή, κάνουµε «κράτηση» µε στόχο κυρίως το χρονοπρογραµµατισµό εγγραφής, αλλά και για απλή προβολή. Ο χρόνος έναρξης και λήξης τίθεται αυτόµατα από τον EPG, ωστόσο µπορείτε να κάνετε τροποποίηση, κάτι που
προτείνουµε, µιας και τα προγράµµατα δεν «πέφτουν» ποτέ ακριβώς στην επίσηµη ώρα έναρξης, εκτός ίσως από τα ...δελτία
ειδήσεων!

Εγγραφή – Multimedia player
Ο GigaTV µετατρέπεται σε ένα αξιόλογο PVR, αρκεί να συνδέσουµε έναν εξωτερικό σκληρό δίσκο USB 2.0, ο οποίος αναγνωρίζεται αυτόµατα µε δυνατότητα timeshift.
Πατώντας το πλήκτρο REC, ανά πάσα στιγµή µπορείτε να πραγµατοποιήσετε εγγραφή του προγράµµατος που παρακολουθείτε, το οποίο εγγράφεται σε αρχείο .mts µε εύκολη αναπαραγωγή και εκτός δέκτη, πχ στον υπολογιστή µε προγράµµατα όπως
το δωρεάν VLC. Στο µενού USB, µπορείτε να εκµεταλλευτείτε τις
επιπλέον δυνατότητες multimedia player του GigaTV, όπως η
αναπαραγωγή αρχείων φωτογραφιών, ήχου και video µε υποστήριξη ελληνικών υπότιτλων srt.
Ο δέκτης υποστηρίζει αρχεία JPEG, WMA, MP3, AVI, MPEG-
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1/2/4, σύµφωνα µε τα επίσηµα τεχνικά χαρακτηριστικά, ωστόσο στη πραγµατικότητα υποστηρίζει περισσότερα.
Ακόµη, έχετε τη δυνατότητα ρύθµισης υπότιτλων, σχετικά µε το
µέγεθος, το χρώµα αλλά και το φόντο, καθώς και ρύθµιση της
αναπαραγωγής φωτογραφιών µε slideshow.
Με την επιλογή «Πολυµέσα», πραγµατοποιούµε αναπαραγωγή
αρχείων επιλέγοντας Μουσική-Φωτογραφία-Ταινία-PVR. Η επιλογή PVR αφορά τα εγγεγραµµένα αρχεία από τον δέκτη, ενώ οι υπόλοιπες επιλογές αφορούν άλλα αρχεία.
Να αναφέρουµε ότι κατά την αναπαραγωγή ταινίας, µε το κόκκινο πλήκτρο έχουµε πλήρη οθόνη, ενώ µπορούµε να έχουµε και
απρόσκοπτο fast forward µέχρι και 32x.

Επεξεργασία Καναλιών
Αν και ο αριθµός των εκπεµπόµενων επίγειων ψηφιακών καναλιών προς το παρόν δεν επιβάλλει ιδιαίτερη επεξεργασία, ωστόσο ο GigaTV παρέχει πλήρεις δυνατότητες στην διαδροµή
MENU/Οργανωτής καναλιών/Επεξεργασία Προγράµµατος. Στην
εν λόγω κάρτα, µπορούµε να πραγµατοποιήσουµε µετακίνηση,
παράκαµψη, κλείδωµα, διαγραφή, µετονοµασία αλλά και να συµπεριλάβουµε κανάλια σε 4 έτοιµες λίστες αγαπηµένων. I

Είδος: Επίγειος Ψηφιακός δέκτης HD
Μοντέλο: GigaTV HD200R
Ελληνικά µενού/EPG/TXT: NAI/NAI/NAI
Αριθµός Καναλιών: 1000
Ανάλυση εικόνας: 1080i
Συνδέσεις AV: HDMI, SCART, coaxial S/PDIF
Άλλες συνδέσεις: ANT IN, USB 2.0
Σκληρός ∆ίσκος: USB 2.0
Αναπαραγωγή αρχείων: JPEG, WMA, MP3, AVI, MPEG-1/2/4, υπότιτλοι srt.

>> Με µια µατιά <<

4 Μενού Πολυµέσων

Η γνώµη µας: Ο GigaTV HD200R είναι ένας πλήρης επίγειος ψηφιακός δέκτης HD, µε άριστη καθηµερινή τηλεθέαση, ελληνικά παντού
και αξιόλογες λειτουργίες usb pvr για εγγραφές καναλιών και multimedia player για αναπαραγωγή αρχείων ταινιών, µουσικής και φωτογραφιών. Μας άρεσε!

info

IKUSI HELLAS, Λ. Ποσειδώνος 33, Άλιµος, 2109852935, info@ikusi.gr και στο εµπορικό δίκτυο της εταιρείας.
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