
Skvělé zážitky s TV
Užívejte si skvělé zážitky u TV prostřednictvím THS815, HD satelitního přijímače určeného pro Skylink, 
největšího poskytovatele placené TV v České republice a na Slovensku! Obsahuje užitečné funkce, jako 
například nahrávání na USB a funkci Fast Scan Table (FST), díky které je vyhledání a instalace oblíbených 
programů snazší, než kdy dřív. K dispozici je rovněž elektronický programový průvodce na 14 dnů, časovače 
pro rezervaci událostí a 8 různých seznamů oblíbených. Množství dalších funkcí usnadňuje každodenní 
používání.

Digitální HD Satelitní Přijímač
THS815



EAN THS815: 8717185449600

• HDTV přijímač pro příjem digitálních nekódovaných programů ze 
satelitu1

• Čtečka karet Smartcard pro sledování šifrovaných kanálů Skylink a 
CS Link2

• Funkce Fast Scan Table (FST) pro instalaci kompletního 
programového balíku v několika sekundách a pro aktuální seznam 
kanálů

• Port USB pro záznam, multimediální soubory a aktualizaci 
softwaru3

• Elektronický TV programový průvodce (EPG) pro zobrazení 
informací o programech na obrazovce až na 14 dnů4

• Snadné programování událostí a záznam jedním dotykem
• Rezervace časovačů a jejich úprava přímo v EPG4

• 6 seznamů oblíbených kanálů pro TV a 2 pro rozhlasové stanice
• Paměťová kapacita na 4000 kanálů
• Funkce rodičovského zámku
• Teletext s výběrem vnořených stránek dálkovým ovladačem4

• Množství editačních funkcí pro satelit, transpondér, programy TV 
a rádia4

• Implementovány nejnovější údaje o satelitech a transpondérech
• Dolby® Digital Plus5

• Digitální zvuk prostřednictvím optického výstupu (S/PDIF)
• Podpora DiSEqC 1.0, 1.1, 1.2 a Goto X
• Ovládání pohotovostního režimu a kanálů pomocí předních 

tlačítek
• Úspora energie: automatické přepnutí do pohotovostního režimu
• Konektory: SAT IN, IČ extendér, S/PDIF koaxiální, HDMI, TV 

SCART, port USB (přední), napájení
• Příslušenství: Dálkový ovladač, 2x baterie AAA, adaptér (12 V/1,5 

A) 
1 Závisí na místních podmínkách příjmu
2 Předpokladem je aktivovaná a platná karta smartcard Irdeto
3  Přehrávání souborů nemůžeme garantovat, a to ani tehdy, když je přípona podporovaného typu, protože 

záleží na použitém kodeku, datovém toku a rozlišení ( jsou podporovány všechny formáty kodeku MPEG). 
4  Dostupnost závisí na vysílání / Teletext pomocí dálkového ovládání TV je k dispozici pouze na konektoru 

SCART

1. Satelitní anténa
2. IČ extendér
3. Digitální zesilovač zvuku
4. TV (HDMI)
5. TV (SCART)
6. Napájecí adaptér

Video:
Úroveň profilu: MPEG-2, MPEG-4 H.264/AVC
Rozlišení obrazu: Scart: 576i, CVBS/RGB
HDMI: 576i, 576p, 720p, 1080i, 1080p s HDCP

Audio:
Zvukový režim: Mono L/R, Stereo, Dolby Digital Plus*

Tuner
Napájení LNB: 13/18 V DC (+/- 1 V), max. 500 mA, ochrana proti přetížení
Verze DiSEqC: 1.0, 1.1, 1.2, Goto X

Obecné údaje 
Napájení: 100 - 240 V AC 50/60 Hz
Výstupní napětí: 12 V DC, 1.5 A
Příkon: max. 18 W, typ. 7 W
Příkon v pohotovostním režimu: max. 0.5 W
Provozní teplota: 0 °C až +40 °C
Skladovací teplota: -10 °C až +50 °C
Rozsah provozní vlhkosti:10 ~ 85% RH, bez kondenzace
Rozměry (Š x H x V) v mm: 170 x 128 x 39
Hmotnost v kg: 0.36

Společnost STRONG prohlašuje, že tento výrobek vyhovuje základním 
požadavkům a dalším příslušným nařízením směrnic CE 2004/108/EC a 
73/23/EC, RoHS 2002/95/EC. 
Za výrobu a prodej tohoto produktu je zodpovědná společnost STRONG Group. 
THOMSON a logo THOMSON jsou ochranné známky společnosti Technicolor 
(S.A.) nebo jejích přidružených organizací používané společností STRONG Group v 
rámci licence. Jakékoli jiné zde odkazované produkty, služby, společnosti, obchody 
nebo názvy a loga produktů nejsou společností Technicolor (S.A.) nebo jejími 
přidruženými organizacemi podporovány ani sponzorovány.
Změny vyhrazeny. V důsledku neustálého výzkumu a vývoje se mohou technické 
údaje, design a vzhled produktů měnit. Dolby Audio, Dolby Digital, Dolby Digital 
Plus, Dolby a symbol dvojitého D jsou registrované ochranné známky společnosti 
Dolby Laboratories, ASTRA je registrovaná obchodní značka firmy SES ASTRA, 
Irdeto je registrovaná ochranná známka společnosti Irdeto Access B.V., HDMI, 
logo HDMI a High-Definition Multimedia Interface jsou ochranné známky nebo 
registrované ochranné známky společnosti HDMI Licensing LLC v USA a dalších 
zemích, Skylink® a CS Link® jsou obchodní značky používané pod licencí M7 
Group S.A. Všechny názvy ostatních produktů jsou ochranné známky nebo 
registrované ochranné známky příslušných vlastníků.
© THOMSON 2016. Všechna práva vyhrazena.
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* Dolby Digital Plus, Dolby Digital a symbol dvojitého D jsou registrované ochranné známky společnosti Dolby Laboratories
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