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�� HDTV приемник за цифрова DVB-T2 и DVB-T Free-To-Air 
TV и радио програми чрез външна или вътрешна антена1

�� Поддържа Dolby® Digital Plus2

�� Нова тунер технология за отлично приемане
�� 8 списъка с любими телевизионни и радио програми
�� Електронен програмен справочник (EPG) за информация 
за събития до до 7 дена по-рано3

�� Опции за автоматично и ръчно сканиране на канали

�� Телетекст, пълно многоезично DVB субтитриране и 
audio track поддръжка3

�� USB порт: запис на телевизионни програми, 
мултимедия4, актуализиране софтуера на приемника 
чрез USB устройство за съхранение
�� Отлично качество на звук и видео
�� Бърз и лесен монтаж и лесно за употреба меню
�� Контрол на USB мощността за пестене на енергия в 
режим готовност

Цифров Ефирен HD Приемник
SRT 8202

невероятни HD телевизионни изживявания с DVB-T2
Високо-ефективен HD приемник с много възможности за DVB-T2 и DVB-T FTA TV формати, 
както и радио програми. Лесен за работа с удобни потребителски менюта и ниска консумация 
на електроенергия, SRT 8202 е надеждно многофункционално устройство за домашни 
забавления в HD. USB входът ви позволява да записвате програми и възпроизвеждате 
мултимедийни файлове от USB устройства, както и да актуализирате софтуера на приемника. 
Това разнообразие от възможности прави приемник един добър избор.
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EAN SRT 8202: 8717185448801
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1. Антена
2. ТВ/Приемник (коакс)
3. S/PDIF (коакс)
4. ТВ (HDMI)

5. ТВ (SCART)
6. Аудио усилвател 
7. Захранващ кабел

STRONG декларира, че този продукт отговаря на основните изисквания и другите приложими разпоредби на 
директивите CE 2004/108/EC и 73/23/EC, RoHS 2002/95/EC

Декларация за съответствие. В резултат на непрекъснати технически спецификации за изследвания и разработки, дизайнът 
и външният вид на продуктите може да се промени. HDMI, логото на HDMI и High-Definition Multimedia Interface са търговски 

марки или регистрирани търговски марки на HDMI Licensing LLC в Съединените щати и в други страни. Произведено по 
лиценз на Dolby Laboratories. Dolby и символът двойно D са регистрирани търговски марки на Dolby Laboratories. Всички 

имена на продукти са търговски марки или регистрирани търговски марки на съответните им собственици. 
© STRONG 2015. Всички права запазени.

Демодулатор:
Демодулатор: QSPK, 16/64/256 QAM
DVB-T (EN 300 744), DVB-T2 (EN 302 755)
Режим на предаване: 1K, 2K, 4K; 8K, 
16К, 32К нормален и разширен
Интервали: DVB-T = 1/32, 1/16, 1/8, 1/4;
DVB-T2 = 1/128, 1/32, 1/16, 19/256, 
1/8, 19/128, 1/4

Видео декодер:
Профил ниво: MPEG-2 MP@ML, MP@
HL, MPEG-4 H.264/AVC
Видео резолюция: 480i, 480p, 576i, 
576p, 720p, 1080i, 1080p, от местната 
телевизия, от източник
Декодиране & Видео изход: PAL
Аспект: 4:3 Letterbox, 4:3 Pan & Scan, 
16:9, Auto

Аудио декодер:
Аудио поддръжка: Dolby® Digital Plus*/
AC3+/PCM
MPEG MusiCam Layer II
Честота на дискретизация: 
32, 44.1, 48 KHz
Звуков режим: Stereo, Mono

Тунер:
Основни характеристики: DVB-T, 
UHF & VHF Тунер
Входен честотен обхват: 
174 – 230 MHz (VHF) и 
470 - 862 MHz (UHF)
Обхват на преход изход:  
47 - 862 MHz
Входящо ниво на сигнала: 
-20 ~ -84 dBm

Памет и Система:
Flash памет: 4 MB
SDRAM: 64 MB

Конектори:
ANT IN - IEC Женскa
ANT OUT - IEC Мъжкa
HDMI
TV SCART (RGB, CVBS, Audio L&R)
S/PDIF (коаксиален изход)
3.5 mm AUDIO L/R
USB 2.0 порт: 5 V/800 mA (max) 
поддържан

Общи данни:
Захранващо напрежение: 220 - 240 V 
AC (SMPS), 50/60 Hz
Консумация на енергия: 4.45 W (обикн.), 
12.00 W (макс.)
Консумация на енергия в режим на 
готовност: макс. 1.0 W
Работна температура: 0 °C ~ +40 °C
Температура на съхранение: 
-10 °C ~ +50 °C
Работен диапазон на влажност: 
10 ~ 85%, RH, Без кондензация
Размери (WxDxH) в мм: 148 x 130 x 37
Нето тегло: 0.26 кг 

*Dolby и двойният-D символ са регистрирани търговски марки на Dolby Laboratories.

Цифров Ефирен HD Приемник SRT 8202
�� HDTV приемник за цифрова DVB-T2 и DVB-T 
Free-To-Air TV и радио програми чрез външна или 
вътрешна антена1

�� Поддържа Dolby® Digital Plus2

�� Нова тунер технология за отлично приемане
�� 8 списъка с любими телевизионни и радио програми
�� Електронен програмен справочник (EPG) за 
информация за събития до до 7 дена по-рано3

�� Опции за автоматично и ръчно сканиране на канали
�� Телетекст, пълно многоезично DVB субтитриране и 
audio track поддръжка3

�� USB порт: запис на телевизионни програми, 
мултимедия4, актуализиране софтуера на приемника 
чрез USB устройство за съхранение
�� Отлично качество на звук и видео
�� Бърз и лесен монтаж и лесно за употреба меню
�� Контрол на USB мощността за пестене на енергия в 
режим готовност
�� Капацитет 1000 канала памет
�� Бързо превключване на канала: сортиране по азбучен 
ред, безплатни/криптирани канали
�� 8 таймера с 4 режима (еднократно, ежедневно, 
ежеседмично, месечно)
�� Висока разделителна способност на екрана на 
дисплея (OSD)

�� Резервация на събития директно от EPG
�� Родителски контрол за менюто и класиране на 
каналите
�� Многоезично екранно меню (OSD)
�� Много опции за обработка на каналите: заключване, 
редактиране, преместване, сортиране, прескачане, 
изтриване и преименуване
�� Стартиране на последно гледан канал
�� Цифров звук през коаксиален изход (S/PDIF) чрез 
свързване към цифров усилвател
�� Лесно за управление дистанционно
�� PAL автоматично конвертиране
�� UHF/VHF тунер с loop-through фунция
�� Подкрепа от активна антена с 5 V изход
�� Автоматична функция в режим готовност за пестене 
на енергия
�� Свързване: ANT IN, ANT OUT, TV SCART, HDMI, S/PDIF 
коаксиален, 3.5 mm Audio L/R, USB изход

1  В зависимост от локалното ниво на сигнала
2  Dolby и двойният-D символ са регистрирани търговски марки на Dolby Laboratories.
3  Наличност в зависимост от доставчика
4  STRONG не може да гарантира възпроизвеждането файлове, въпреки изброените разширения, 

тъй като зависи от използвания кодек, битрейт на данните и резолюция (всички MPEG кодек 
формати се поддържат).
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