TECHNIKA

PACE HDS 7241/91
– najnowszy dekoder HD Cyfry+
z twardym dyskiem – część I
Kiedy Cyfra+ pojawi³a siê na rynku, wypo¿yczenie dekodera by³o nieodzown¹ czêœci¹ transakcji zwi¹zanej z wykupieniem abonamentu. PóŸniej
Cyfra+ umo¿liwi³a zakup samej karty kodowej i dopuœci³a mo¿liwoœæ korzystania ze sprzêtu niezale¿nych producentów. Odbiorcy którzy zdecydowali siê na takie rozwi¹zanie, musieli na pocz¹tku wyasygnowaæ spor¹ kwotê na zakup odbiornika, ale mogli za to odbieraæ programy z innych satelitów, korzystaæ ze swobody kszta³towania listy kana³ów, której w dekoderach firmowych nie by³o, a posiadacze odbiorników z twardym dyskiem nagrywaæ odbierane programy. Co prawda tracili z regu³y mo¿liwoœæ korzystania z EPG obs³ugiwanego w zasadzie tylko przez firmowe Mediasaty, ale
nie by³ to wielki problem, bowiem ze wzglêdu na dekodery odziedziczone
po by³ej Wizji TV, Cyfra+ rozpoczê³a równoleg³e nadawanie EPG w standardzie DVB, z którym lepiej lub gorzej radzi sobie wiêkszoœæ odbiorników.
Mimo liberalizacji podejœcia do korzystania ze sprzêtu odbiorczego,
Cyfra+ nie zaprzesta³a wypo¿yczania dekoderów i tak jest do dzisiaj. Jednak wypo¿yczenie dekodera o standardowej rozdzielczoœci, które kosztuje
10 z³ miesiêcznie, przy cenach niezale¿nych odbiorników, które spad³y do
poziomu 100 – 120 z³ i maj¹ wiêksze mo¿liwoœci, nie wydaje siê ju¿ tak
atrakcyjne jak kiedyœ.
Zupe³nie inaczej wygl¹da sprawa z wypo¿yczeniem dekoderów PVR
wysokiej rozdzielczoœci. Co prawda kosztuje 20 z³ miesiêcznie, ale kupno
niezale¿nego odbiornika o podobnych mo¿liwoœciach (HDTV, twardy dysk,
dwie g³owice satelitarne) kosztuje ponad 1600 z³. Dla masowego odbiorcy
jest to kwota zaporowa. A jeœli dodaæ do tego, ¿e dekodery PVR HD Cyfry+ wyposa¿one s¹ jeszcze w g³owicê DVB-T MPEG-4, trudno siê dziwiæ
popularnoœci takiego rozwi¹zania. I temu, ¿e Cyfra+ zamawia nowe modele, czego przyk³adem jest najnowszy dekoder PACE HDS 7241/91.
Dekoder jest wê¿szy ni¿ wiêkszoœæ urz¹dzeñ tego typu, ale wcale nie mi-

Na gładkim, jednolitym panelu przednim wyróżniają się jedynie klawisze operacyjne.
Górê, przód i boki wykonano z czarnego plastiku, p³yta noœna odbiornika jest metalowa. Panel przedni to jednolita powierzchnia, tylko w lewej
czêœci umieszczono lampkê sygnalizacyjn¹ i piêæ klawiszy operacyjnych
(standby, si³a g³osu i prze³¹cznik kana³ów). Po prawej stronie nadrukowano
bia³e logo platformy. P³yta czo³owa jest na tyle przezroczysta, ¿e po w³¹czeniu dekodera, w centralnej czêœci (od œrodka jest wyciêty otwór) delikatnie
przeœwituj¹ na niebiesko znaki wyœwietlacza. Co ciekawe, po zdjêciu obudowy wyœwietlacz œwieci na zielono. Œwiecenie jest na tyle delikatne, ¿e nie
przeszkadza w nocy, za to przy pe³nym oœwietleniu dziennym znaki mog¹
byæ s³abiej widoczne. Ale poniewa¿ dekoder umieszcza siê z regu³y blisko
telewizora, a ten nie jest raczej wystawiony na dzia³anie promieni s³onecznych, jasnoœæ wyœwietlacza powinna byæ wystarczaj¹ca nawet w dzieñ. W
ka¿dym razie lepsze jest takie rozwi¹zanie, ni¿ wyœwietlacz œwiec¹cy jak
lampki choinkowe, które wieczorem trzeba czymœ przys³aniaæ. W czasie odbioru na wyœwietlaczu prezentowane s¹ numery kana³ów, w czasie odtwarzania nagrañ pojawia siê napis Play, a w trybie Standby zegar.
Lewy bok pozbawiony jest jakichkolwiek elementów, natomiast na
prawym umieszczono szczelinê czytnika kart kodowych. Karta chowa siê
ca³kowicie, wyjmowanie u³atwiaj¹ specjalne wyciêcia. Kartê wk³ada siê stykami do do³u, o czym informuje komunikat ekranowy, pojawiaj¹cy siê kiedy karta nie jest w³o¿ona. Obok czytnika umieszczono jeden z dwóch portów USB 2.0.

Już na pierwszy rzut oka małe pudełko, w jakie zapakowano najnowszy dekoder Cyfry+, zapowiada niespodziankę.
niaturowy (235 mm x 205 mm x 65 mm). Bez pilota i bez zasilacza wa¿y tylko 1,576 kg z czego sam dysk stanowi prawie 27 procent (0,424 kg). Ciekawie prezentuje siê górna p³yta o matowej fakturze, która wygl¹da jakby by³a
niezale¿n¹, oddzieln¹ czêœci¹ konstrukcji, na³o¿on¹ na obudowê). W po³¹czeniu z g³adkim, b³yszcz¹cym panelem przednim, takimi samymi bokami i
niestandardowymi wymiarami, bry³a odbiornika prezentuje siê bardzo ciekawie i charakteryzuje siê swoist¹ elegancj¹. Zapewne znajd¹ siê osoby, którym nie bêdzie siê podobaæ, ale ni¿ej podpisanemu przypad³a do gustu.
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To drugi dekoder z zainstalowanym z boku czytnikiem kart, jaki mieliśmy okazję prezentować w ostatnim okresie. Chyba jeszcze za wcześnie na wyciąganie wniosków, że stanie się to alternatywnym miejscem
dla karty kodowej, ale coś w tym jest.
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Niewielka szerokość obudowy zmusiła konstruktorów do koncentracji gniazd wyjściowych na małej powierzchni i przeniesienia jednego
portu USB na boczną ściankę, obok czytnika kart.
Od lewej strony panelu tylnego zainstalowano po kolei: gniazdo wejœciowe anteny naziemnej (DVB-T), wyjœcie przelotki anteny naziemnej i
dwa wejœcia g³owic satelitarnych. Nad gniazdami antenowymi wyciêto
otwory wentylacyjne, za nimi znajduje siê wentylator, który widaæ na zdjêciu wnêtrza odbiornika. Nie zainstalowano co prawda tradycyjnej przelotki
sygna³u satelitarnego, ale konfiguracja z poziomu menu umo¿liwia pracê z
pojedyncz¹ anten¹. W dalszej kolejnoœci umieszczono cyfrowe, optyczne
wyjœcie audio i drugi port USB 2.0, a nad nim port sieci Ethernet. Kolejnym
elementem jest gniazdo EuroScart z sygna³ami RGB, a potem trzy gniazda

Dysk Pipeline HD.2

Twardy dysk zamontowano do „góry nogami”.
CINCH audio (dwa analogowe L/R i jedno cyfrowe SPDIF). Wreszcie port HDMI i w prawym dolnym rogu gniazdo zasilania 12 V.
W œrodku obudowy nie ma zbyt wiele miejsca, wiêc elementy zosta³y mocno upakowane.
Miedzy innymi to zmusi³o konstruktorów do
„wyprowadzenia” zasilacza na zewn¹trz. P³yta
g³ówna zajmuje ca³¹ powierzchniê obudowy.
Trzy i pó³calowy dysk twardy SATA Seagate Pipeline HD.2 o symbolu ST3500312CS i pojemnoœci 500 GB, umocowano do plastikowego
wspornika podtrzymuj¹cego te¿ wentylator Sunon KDE1207PHV3 12 V. Zainstalowany dysk
to przedstawiciel najnowszej generacji dysków
firmy Seagate, przeznaczonych specjalnie do
urz¹dzeñ multimedialnych, nagrywaj¹cych treœci HD (oficjalna specyfikacja potwierdza obs³ugê dziesiêciu strumieni HD jednoczeœnie). Dyski te charakteryzuj¹ siê g³oœnoœci¹ poni¿ej 21
dB, obni¿onym poborem mocy i wysok¹ niezawodnoœci¹. Mog¹ pracowaæ non stop (24 godziny x 7 dni w tygodniu) w wysokiej temperaturze,
jaka czêsto wystêpuje wewn¹trz urz¹dzeñ multimedialnych. Temperatura obudowy dysku mo¿e
osi¹gaæ nawet 75°C. Dziêki cichej konstrukcji
urz¹dzenia z dyskami Pipeline HD.2 nie s¹ ha-

Miniaturowy (9,5 cm x 4,5 cm x 2,5 cm) i lekki (0,17 kg) zewnętrzny zasilacz sieciowy 200-240V 0,6A/12 V, 3,33 A

Pilot jest wąski,
dość długi i całkiem
dobrze leży w dłoni.
Wraz z bateriami waży 0,10 kg

³aœliwe, co znacznie podnosi komfort ich domowego u¿ytkowania, nawet w
pokojach, w których siê œpi.
Dysk nie jest przykrêcony „na sztywno”, jedynie dwie œruby w œrodku
stabilizuj¹ jego po³o¿enie na wsporniku, przez co dysk jest w niewielkim zakresie ruchomy wokó³ osi zamocowania. Nie ma wk³adek wyg³uszaj¹cych,
ale generowany przez dysk ha³as nie jest dokuczliwy. W czasie pracy dysk
wyraŸnie siê grzeje, ale jak twierdzi producent, niespecjalnie mu to szkodzi.
Jak podaje instrukcja, w trybie standy odbiornik pobiera nieca³e 0,5 W.
Podczas pracy obci¹¿enie wzrasta do 19 W (wed³ug pomiarów, bo instrukcja podaje 40 W). W trybie Standby zasilacz pozostaje zupe³nie zimny, zaœ
podczas wielogodzinnej pracy z obci¹¿eniem (nagrywanie programu HD)
jest tylko lekko ciep³y. Ze wzglêdu na zewnêtrzny zasilacz, na obudowie jest
tylko przycisk Standby. Kiedy zajdzie potrzeba od³¹czenia urz¹dzenia od
sieci, pozostaje wyjêcie wtyczki z gniazdka.
Pilota ju¿... znamy. To ten sam sterownik, który znajduje siê w komplecie z dekoderem PHILIPS DSR 6201/91. Taka unifikacja sprzêtu, to dobra
wiadomoœæ dla osób gubi¹cych, lub nagminnie rozbijaj¹cych piloty. Jeden
model pilota to wiêksza dostêpnoœæ i ni¿sza cena.
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