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DM800 HD PVR by³ pierwszym modelem produkowanym przez Dream
Multimedia, umo¿liwiaj¹cym odbiór telewizji wysokiej rozdzielczoœci. Bardzo
d³ugo wyczekiwany, zosta³ jednak przyjêty z pewn¹ rezerw¹. Z jednej strony wy-
ra¿ano zadowolenie, ¿e wreszcie siê pojawi³, z drugiej jednak zwracano uwagê
na gniazdo DVI zamiast HDMI, tylko jeden czytnik kart kodowych i niezbyt
szybki procesor, co przy stawiaj¹cej wysokie wymagania Enigmie 2 powodowa-
³o, ¿e odbiornik sprawia³ wra¿enie nieco ociê¿a³ego. Pierwszy problem nie by³
specjalnie dokuczliwy, bowiem producent, konstruuj¹c odpowiednio gniazdo
DVI i wyposa¿aj¹c zestaw w odpowiedni kabel, niedogodnoœæ tego rozwi¹zania
zminimalizowa³ (wizja i fonia s¹ transmitowane jednym kablem DVI – HDMI,
a ró¿nice w specyfikacji technicznej miêdzy DVI i HDMI mo¿na na tym etapie
pomin¹æ). W rozwi¹zaniu drugiego pomaga³o wykorzystanie programatorów
Phoenix oraz (ju¿ nieco póŸniej) czytników Smargo USB. Na trzeci¹ niedogod-
noœæ recepty (poza optymalizacj¹ kodu Enigmy 2) nie znaleziono.

Poniewa¿ ¿adnej alternatywy nie by³o, „osiemsetka” stawa³a siê coraz bar-
dziej popularna. Nie zmieni³o tego nawet pojawienie siê DM8000, bo choæ
czêœæ u¿ytkowników od razu zmieni³a „osiemsetkê” na flagowy model, to dla
wielu bariera cenowa by³a nie do pokonania. Ze wzglêdu na brak „pe³nowar-
toœciowych” portów USB 2.0, roli nastêpcy „osiemsetki” nie doczeka³ siê tak¿e
model DM500 HD. Co prawda mo¿liwe by³o uaktywnienie portu USB we w³a-
snym zakresie, ale niezbêdna modyfikacja sprzêtowa i utrata gwarancji skutecz-
nie zniechêca³y do tego wielu u¿ytkowników. 

Z coraz wiêksz¹ niecierpliwoœci¹ oczekiwano zatem na now¹ wersjê
„osiemsetki” oznaczon¹ symbolem DM800 HD se („se” od second edition).
22 listopada 2010 roku DM800 HD drugiej edycji pojawi³ siê w sprzeda¿y pol-
skiego dystrybutora produktów Dream Multimedia, firmy Satwell.com. Dziêki
jego uprzejmoœci mamy mo¿liwoœæ zaprezentowaæ j¹ naszym Czytelnikom.

Odbiornik dotar³ solidnie i starannie zapakowany, oraz doskonale zabez-
pieczony. Nawet nieostro¿ne obchodzenie siê z nim w transporcie, nie mia³o
prawa uczyniæ ¿adnej szkody. To bardzo wa¿ne, bo wiele firm zupe³nie nie przy-
k³ada do tego problemu nale¿ytej wagi. 

W œrodku: odbiornik, pilot zdalnego sterowania, kabel sieciowy (zasilaj¹-
cy), kabel HDMI-HDMI, przelotka CINCH – SCART, baterie do pilota, zasi-
lacz i wydana na kredowym papierze kolorowa wk³adka „Getting started”
z czytelnymi fotografiami, na razie tylko w jêzyku angielskim.

Jednym z elementów, którymi odbiornik ró¿ni siê od „osiemsetki” pierw-
szej edycji, jest zainstalowany na górnej pokrywie wentylator (6 cm). Jest stero-
wany przez system i jego obroty (a wiêc i g³oœnoœæ) uzale¿nione s¹ od aktualne-
go zapotrzebowania. Ze wzglêdu na ma³¹ œrednicê wiatraka nie da siê go wyci-
szyæ zupe³nie, ale mo¿na obni¿yæ obroty na tyle, aby szum nie by³ s³yszalny z od-
leg³oœci metra. Przy regulacji nie mo¿na jednak zapomnieæ, aby obni¿one ob-
roty mia³y intensywnoœæ wystarczaj¹c¹ do sch³odzenia wnêtrza odbiornika.

Odbiornik drugiej edycji jest nieco wiêkszy (od edycji pierwszej). Nie jest
to du¿a ró¿nica, ale widoczna. Czarna, matowa, metalowa obudowa DM800se
ma wymiary 225 mm x 145 mm x 52 mm w stosunku do 195 mm x 140 mm x
40 mm obudowy DM800PVR. Waga jest niemal identyczna, nieca³e 940 g bez
twardego dysku. 

Stylistyka panelu przedniego w³aœciwa dla produktów Dream Multimedia.
B³yszcz¹cy panel przedni, przedzielony charakterystyczn¹, przebiegaj¹c¹ po
przek¹tnej fal¹, z lewej strony odchylana klapka, a pod ni¹ dwa czytniki kart ko-
dowych (w DM800 HD PVR jest tylko jeden). Z prawej strony wyœwietlacz,
przycisk StandBy i czujnik zdalnego sterowania. Zupe³n¹ nowoœci¹ jest koloro-
wy wyœwietlacz OLED.

Patrz¹c od lewej strony panelu tylnego (a dok³adniej lewego dolne-
go rogu) zainstalowano port serwisowy miniUSB, potem port eSATA dla
zewnêtrznego dysku twardego i wyjœcie HDMI. Nad nimi widaæ gniazdo
poziomo zainstalowanej, wymiennej g³owicy. W egzemplarzu handlo-

Dreambox DM800 SE,
czyli osiemsetka po liftingu - cz. I

Pudełko tradycyjnie czarne, ze srebrnymi nadrukami. Tym razem bez
hologramu.

Należy zwracać uwagę, aby nie przysłaniać otworów wentylacyj-
nych na górnej pokrywie. 

Po odchyleniu klapki wyłaniają się dwa czytniki kart kodowych. Do-
stęp do dolnej karty jest trochę „ciasny”.

Po raz pierwszy na przednim panelu odbiornika satelitarnego zasto-
sowano kolorowy wyświetlacz. Mimo niewielkich rozmiarów robi wra-
żenie.

Tym razem na tylnym panelu zamiast gniazda DVI pojawił się port
HDMI.
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– 400 MHz MIPS Processor
– System operacyjny Linux – Enigma 2
– Kolorowy wyœwietlacz OLED
– Dekodowanie sprzêtowe MPEG-2 / H.264
– Modu³y tunerów Plug&Play: DVB-S2, DVB-

C, DVB-T
– 2 czytniki kart kodowych systemu 

Dreamcrypt CA
– Port serwisowy miniUSB 

do zmiany oprogramowania systemowego
– Interfejs sieciowy Ethernet 10/100Mbit
– 1 gniazdo EuroScart z sygna³ami RGB, FBAS,

lub S-Video
– Wyjœcie HDMI
– 2 porty USB 2.0
– Modem analogowy
– S/PDIF optyczne gniazdo wyjœciowe fonii (AC-3)
– 64 MB Flash,
– 256 MB RAM
– 1 port SATA do pod³¹czenia wewnêtrznego

dysku 2,5”
– 1 port SATA do zewnêtrznego intefejsu 

eSATA
– Nielimitowana liczba programów telewizyjnych 

i radiowych na listach
– Krótki czas zmiany kana³u poni¿ej 1 sekundy
– Wielojêzyczna grafika ekranowa i wsparcie dla

skórek (skins)
– Dekoder teletekstu
– Zewnêtrzny zasilacz 12 V

Głowica DVB-S2:
Zakres czêstotliwoœci od 950 do 2150 MHz
Demodulacja DVB-S (QPSK), DVB-S2 

(8PSK, QPSK)

Symbol rate DVB-S: 2-45 Mbaud/s, SCPC/
MCPC

Symbol rate DVB-S2: 10-31 Mbaud/s (8PSK), 
10-30 Mbaud/s (QPSK)

Dekoder video:
kompresja MPEG-2, MPEG-1, H.246
Formaty obrazu 4:3, 16:9
Letterbox dla telewizorów 4:3

Dekoder audio:
Kompresja MPEG-1 & MPEG-2 

Layer I i II, MP3
Audio Mode Dual (main/sub), stereo
Czêstotliwoœci próbkowania: 

32 kHz, 44.1 kHz, 48 kHz, 
16 kHz, 22.05 kHz, 24 kHz

Wyjście analogowe:
Poziom wyjœciowy L/R 0,5 Vss na 600 Ohm
THD > 60 dB (1 kHz)
Przes³uch < -65 dB

Wyjście cyfrowe:
Poziom wyjœciowy:

0,5 Vss na 75 Ohm
Czêstotliwoœæ próbkowania: 

32 kHz, 44.1 kHz, 48 kHz
Wyjœcie optyczne:

S/PDIF, Toslink

Wyjście video:
Poziom wyjœciowy FBAS 1 Vss +/- 0.3 dB na 75

Ohm

Parametry video:
Poziom wejœciowy FBAS 1 Vss +/– 0.3 dB 

na 75 Ohm
Teletekst zgodnie z norm¹ ETS 300 472

Wyjście SCART:
FBAS, RGB, S-Video

Ethernet:
10/100 MBit

Zasilanie konwertera:
LNB pr¹d 500 mA max z zabezpieczeniem prze-

ciwzwarciowym
Polaryzacja pionowa (V) <14 V bez obci¹¿enia

>11,5 V przy obci¹¿eniu 400 mA
Polaryzacja pozioma (H) <20 V bez obci¹¿enia

>17,3 V przy obci¹¿eniu 400 mA

Sterowanie LNB i obrotnicami:
DiSEqC 1.0/1.1/1.2 i USALS (Rotor Control)

Pobór mocy:
<15 W przy 12 V
Zasilacz zewnętrzny:
Wejœcie 110-240 V AC / 50-60 Hz / 0,6A
Wyjœcie 12 V= / 3,0 A
Warunki ogólne:
Temperatura otoczenia +15°C...+35°C
Wilgotnoœæ powietrza <80%
Wymiary (szerokoœæ x g³êbokoœæ x wysokoœæ): 

225 mm x 145 mm x 52 mm
Waga 940 g bez dysku twardego

wym jest to g³owica DVB-S2, ale w jej miejsce mo¿na w³o¿yæ g³owicê
DVB-T, lub DVB-C. Po³o¿enie g³owicy jest stabilizowane dodatkowym
wkrêtem. W œrodkowej strefie panelu zainstalowano gniazdo EuroScart,
a nad nim wy³¹cznik zasilania. Wy³¹cznik ten odcina napiêcie zasilaj¹ce
od uk³adów odbiornika, ale nie od³¹cza zasilacza od sieci energetycznej.
Mimo to zasilacz w takim rybie pobiera minimaln¹ (ok. 1 W) iloœæ ener-
gii, która po uruchomieniu odbiornika (bez dysku) wzrasta do 11-14 W.
W prawo od gniazda Scart znajduj¹ siê: port sieciowy Ethernet, cyfrowe,
optyczne wyjœcie audio, gniazdo modemu analogowego, dwa porty USB
2.0 i gniazdo zasilania 12V DC. 

Dziêkujê firmie SATWELL http://www.satwell.pl z Wroc³awia za udostêp-
nienie odbiornika Dreambox DM800se do testów.

Firma Satwell nie plombuje obudowy, a więc górną pokrywę można
zdjąć i samodzielnie zainstalować dysk twardy.

Do zasilania wykorzystano zasilacz zewnętrzny. To oczywiste roz-
wiązanie przy tak małych wymiarach odbiornika. Gwarantuje stabilność,
odporność na przeciążenia i trwałość, ale przyczynia się do bałaganu
z kablami.

Pilot o doskonale znanych kształtach i układzie klawiszy, tym razem
w czarnej obudowie. Pilot jest masywny, z bateriami w środku waży nie-
co ponad 150 g.

Specyfikacja techniczna (za serwisem Dream Multimedia):

Opracowa³ Z. Marchewka. Ilustracje autora


