Π ΡΩΤΗ

Δ Ο Κ Ι Μ Η | Επίγειος Δέκτης
Γράφει ο Σπύρος Σαγιάς |

IKUSI Gigaset HD300T
Πράσινη… επέλαση!

Η ισπανική εταιρεία Ikusi παρουσιάζει τον πρώτο επίγειο δέκτη της, με δυνατότητα λήψης HD/MPEG-4 καναλιών. Πρόκειται για μια επώνυμη ποιοτική συσκευή, που ξεχωρίζει από τις υπόλοιπες προτάσεις της αγοράς.

Ο

νέος επίγειος δέκτης της Ikusi έρχεται σε μαύρη εμφάνιση
και με αρκετά μικρές διαστάσεις. Στο μέσον της πρόσοψης
ξεχωρίζει μια πορτοκαλί οθόνη που δείχνει τον αριθμό καναλιού σε κατάσταση On, στα δεξιά υπάρχει
μια θύρα USB και δύο στρογγυλά ασημένια
πλήκτρα για την αλλαγή των καναλιών, ενώ
στα αριστερά θα βρούμε ένα διακόπτη On – Oﬀ. Η πίσω όψη του δέκτη
περιλαμβάνει το ζεύγος εισόδου-εξόδου για το επίγειο σήμα, μια ψηφιακή ομοαξονική έξοδο ήχου, τη θύρα HDMI και δύο Scart. Οι κλασικές έξοδοι CVS και RCA ήχου μπορούν να υλοποιηθούν μέσω Scart με
το κατάλληλο καλώδιο. Μετά την πρώτη έναυση, ο δέκτης ζητάει να
επιλέξουμε τις βασικές ρυθμίσεις και μπορεί να ξεκινήσει αυτόματη
ανίχνευση καναλιών, που αποδείχθηκε πολύ αργή, αλλά αποτελεσματική. Από τα μενού η ανίχνευση των καναλιών πραγματοποιείται με αυτόματο και χειροκίνητο τρόπο. Στη δεύτερη μπορούμε είτε να
επιλέξουμε κανάλι από μια λίστα είτε να κάνουμε αριθμητική εισαγωγή
καναλιού. Σε κάθε περίπτωση εμφανίζεται και η συχνότητα.
Ο δέκτης έρχεται
πλήρως εξελληνισμένος, αφού, εκτός
από τα μενού, ο EPG
και το OSD teletext
υποστηρίζουν την
ελληνική γλώσσα. Η
εισαγωγή ενός καναλιού σε λίστα αγαπημένων γίνεται με
εύκολο τρόπο από το
1 Ο ελληνικός EPG.
μενού διαχείρισης
καναλιών. Οι δυνατότητες διαχείρισης καναλιών περιλαμβάνουν μετακίνηση,
υπερπήδηση, κλείδωμα, διαγραφή και
μετονομασία καναλιού. Η ταξινόμηση
γίνεται αλφαβητικά ή
με τη σειρά ανίχνευσης καναλιών.
2 Η λίστα εγγραφών.
Από τη θύρα USB του
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δέκτη πραγματοποιήσαμε αναπαραγωγή αρχείων mpg, ts, mp4, vob,
avi, mp3, wma, jpg, png και bmp. Η θύρα USB όμως μετατρέπει τον
δέκτη σε συσκευή PVR, αφού μπορούμε να πραγματοποιήσουμε εγγραφή ενός προγράμ- ματος σε εξωτερικό
αποθηκευτικό μέσο και παράλληλα να κάνουμε zapping στα υπόλοιπα κανάλια του
ίδιου διαύλου. Η εγγραφή πραγματοποιείται με το πάτημα του πλήκτρου record. Υποστηρίζεται και η λειτουργία time shift με πίεση του
πλήκτρου pause. Όσον αφορά τη διαχείριση μπορούμε να δούμε πληροφορίες για το αποθηκευτικό μέσο, να το φορμάρουμε κατά FAT32 ή
NTFS και να διαγράψουμε ή μετονομάσουμε αρχεία εγγραφών. Η αναπαραγωγή γίνεται, πέραν της κανονικής, σε ταχύτητες x2, x4, x8, x16
και x32 μπρος και πίσω. Το τηλεχειριστήριο του δέκτη είναι σχετικά μικρού μεγέθους, πιάνεται άνετα με ένα χέρι και η καθημερινή χρήση
μόνο με τον αντίχειρα είναι εφικτή. Με το πλήκτρο Exit και το Menu
επανέρχεται κανείς στο προηγούμενο επίπεδο. Η επιλογή ταξινόμησης
διατηρείται και μετά από έξοδο από τη λίστα καναλιών και μετά από
κλείσιμο (standby) της συσκευής. Ο δέκτης κλείνει έναν συνδεδεμένο
εξωτερικό σκληρό δίσκο όταν περιπέσει σε κατάσταση standby.
Η ποιότητα εικόνας του δέκτη στα προγράμματα SD είναι άριστη για
τα δεδομένα του φορμά. Για HD θεάσεις αναμένουμε... ■

Με μια ματιά
Συσκευή αποθήκευσης: Εξωτερική USB (εμπρός).
Λήψη: SD MPEG-2/4, κανάλια 5 – 12, 21 – 70
Ταχύτητα αυτόματης ανίχνευσης μπάντας UHF: 4min 20sec
Θέσεις μνήμης: 1.000 τηλεοπτικά και ραδιοφωνικά κανάλια, 1
λίστα αγαπημένων.
Συνδέσεις ΑV: 1xHDMI, 2xSCART (1xRGB out), 1xCoaxial digital
audio out, 1xRF in, 1xRF out.
Άλλα: Θύρα USB, PiG, ελληνικά μενού, ελληνικός EPG, ελληνικό
teletext OSD και VBI, χρονοπρογραμματισμός, γονικός έλεγχος,
mp3 player, jpeg viewer, time shift.
Τιμή: 86€
.H γνώμη μας
Ένας καλός HD επίγειος δέκτης με δυνατότητες PVR.
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