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�� HDTV приемник за DVB-T2 цифрови 
некодирани и радио програми, приемани 
с външна или вътрешна антена1

�� Нова технология в тунера за отлично приемане 
�� USB порт: запис на ТВ програма, Timeshift, 
възпроизвеждане на файлове,, обновяване на 
софтуер от USB запаметяващо устройство
�� Поддържа HEVC/H.265 
�� Dolby® Digital Plus2 достъпно на HDMI3

�� Бързо и лесно инсталиране & удобно меню
�� Отлично качество на звук и картина
�� RSS емисии и прогнози за времето през Ethernet
�� USB контрол на захранването, за икономия 
на енергия в режим готовност
�� 400 канала памет капацитет
�� Електронен ТВ гид (EPG) – показване на 
информация за сега/следва събитие за 7 дни4

Цифров ефирен приемник с висока резолюция 
SRT 8209

Забавление и удобство
Малък и ефективен HD приемник с лесен монтаж и управление. Вие можете да записвате 
любимите си предавания на USB устройство с външна памет или да спрете текущата 
програма с Timeshift. Той е оборудван със 7-дневен EPG, така че лесно да направите преглед 
на любимите Ви програми. И говорейки за фаворити, можете да зададете до четири любими 
групи, за да сортирате каналите по Ваш вкус.



SRT 8209 EAN: 9120072371059
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1. Антена
2. Цифров Аудио усилвател 
3. TB (HDMI)

4. Ethernet (RJ45)
5. ТВ (SCART)
6. Захранващ кабел

Обект на изменения: В следствие на непрекъснатите изследвания и разработки, техническите спецификации, дизайна 
и изгледа на продукта, могат да бъдат променени. Термините HDMI и Интерфейс за мултимедия с висока разделителна 

способност HDMI (HDMI - High-Definition Multimedia Interface), както и логото HDMI са запазени марки на HDMI Licensing 
Administrator, Inc. в Съединените щати и други държави. Dolby и двоен знак D са регистрирани търговски марки на Dolby 

Laboratories. Всички имена на продукти са търговски марки или регистрирани търговски марки на съответните собственици.
© STRONG 2018. Всички права запазени.

Демодулатор:
Демодулатор: COFDM; 16 
QAM/64 QAM; QPSK; 256QAM
Режим на трансмисия: 2 K - 8 K

Видео декодер:
Профил ниво: AVC/H.264HP@
L4.1, MPEG-4 ASP поддръжка
Видео резолюция: 480i, 480p, 
576i, 576p, 720p, 1080i, 1080p
Decoding: PAL/NTSC
Аспект: 4:3 Letterbox, 4:3 
Pan & Scan, 16:9, Auto

Звуков декодер:
Поддръжка звук: 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-T2, UHF & VHF Тунер
Входен честотен обхват: 174 – 230 
MHz (VHF) and 470 - 790 MHz (UHF)
Сигнал ниво: -20 ~ -82 dBm

Памет и система:
Флаш памет: 4 Mbytes
Системна памет: 64 MBytes

Конектори:
RF IN - IEC Женска
HDMI
RJ 45 Ethernet
TV SCART (CVBS, Audio L&R)
S/PDIF (коаксиален)
USB 2.0 порт: 5 V/500 mA 
(max.) поддържан

Основни данни:
Захранващо напрежение: 220 - 
240 V AC (SMPS), 50/60 Hz
Консумация: 4 W (typ.), 8 W (max)
Консумация в режим 
готовност: <0.50 W
Работна температура: 0 ~ +40° C
Температура на съхранение 
-25 ~ +60° C
Работна влажност: 10 ~ 85%, 
RH, некондензираща
Размери (ШхДхВ) в мм: 152 x 112 x 38
Тегло: 0.22 kg 

* Dolby и двойно-D са регистрирана търговска марка на Dolby Laboratories.

Цифров ефирен приемник с висока резолюция  SRT 8209
�� 30 таймера с 3 режима (еднократно, 
ежедневно, ежеседмично)
�� Екранни менюта с висока резолюция
�� Резервиране на събитие директно от EPG
�� Телетекст, пълна многоезична поддръжка 
на DVB субтитри и звук4

�� 4 фаворитни списъка за ТВ и радио програми
�� Родителски контрол за менюта и 
рейтинг контрол за канали
�� Многоезични екранни менюта (OSD)
�� Автоматично и ръчно сканиране на канали
�� Много опции за канали: заключване, преместване, 
прескачане, изтриване и преименуване

�� Старт от последно гледан канал
�� Цифров звук през коаксиален изход (S/PDIF) за 
връзка към Домашно кино или цифров усилвател
�� PAL/NTSC видео изход
�� DVB-T2 съвместим, UHF/VHF Поддръжка на тунер, 
Поддръжка на активна антена чрез 5 V изход
�� Икономия на енергия с функция 
автоматично изключване
�� Свързване: RF IN, TV SCART, HDMI, S/PDIF 
(коаксиален), USB порт, RJ45 Ethernet

1. Зависи от местните условия на сигнал
2. Dolby и двойно-D са регистрирана търговска марка на Dolby Laboratories.
3.  Термините HDMI и Интерфейс за мултимедия с висока разделителна способност HDMI 

(HDMI - High-Definition Multimedia Interface), както и логото HDMI са запазени марки на 
HDMI Licensing Administrator, Inc. в Съединените щати и други държави.

4. Налично в зависимост от оператора
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