TECHNIKA

PVR HD 7000 – dwie głowice i twardy dysk,
czyli nowy dekoder satelitarny
Cyfrowego Polsatu
PVR HD 7000 to pierwszy, produkowany przez fabrykê Cyfrowego
Polsatu dekoder wyposa¿ony w dwie g³owice satelitarne i wbudowany
twardy dysk. Taka konfiguracja pozwala na pe³ne wykorzystanie mo¿liwoœci jakie daje PVR, czyli ogl¹danie w tym samym czasie jednego, a nagrywanie innego programu. Nie jest to pierwszy, „pe³noformatowy” dekoder PVR przeznaczony do odbioru programów „s³onecznej platformy”. Trzy i pó³ roku temu, na ³amach TV Sat Magazynu prezentowaliœmy
ju¿ ECHOSTARA DVR 7400 HD o podobnych mo¿liwoœciach.
Pude³ko w które zosta³ opakowany dekoder kontynuuje zapocz¹tkowan¹ niedawno liniê opakowañ okreœlanych jako „pude³ko przyjazne dla
œrodowiska”, czyli szara tektura, z jednobarwnym nadrukiem. Ca³oœæ ma
wymiary 285 mm x 205 x 85 mm i wa¿y 1680 g. Tym razem oszczêdnoœci
w produkcji opakowania posz³y bardzo daleko. I nie chodzi o wygl¹d,
lecz funkcjonalnoœæ pude³ka: producent nie zastosowa³ ¿adnych dodatkowych zabezpieczeñ (pianka, styropianowe kszta³tki itp.) zawartoœci
przez mechanicznymi uszkodzeniami. Trochê to zaskakuj¹ce, poniewa¿
nie chodzi o prosty dekoder bez wra¿liwych elementów, lecz zaawansowane urz¹dzenie zawieraj¹ce ma³o odporny na silne wstrz¹sy, delikatny
twardy dysk. Nie s¹dzê, aby konstruktorzy nie zdawali sobie z tego sprawy, prawdopodobnie zwyciê¿y³a kalkulacja: koszty ewentualnej wymiany
pojedynczych dysków w ramach gwarancji, w stosunku do kosztów masowej produkcji opakowañ z pe³nym zabezpieczeniem. Ale oczywiœcie mogê siê myliæ i powód móg³ byæ inny. Czas poka¿e, jak w d³u¿szej perspektywie to proste opakowanie poradzi sobie z delikatn¹ zawartoœci¹.
Zestaw jaki otrzymuje abonent sk³ada siê z dekodera, zewnêtrznego
zasilacza, kabla HDMI, pilota zdalnego sterowania, baterii i instrukcji
obs³ugi. Jest w nim wszystko, co (oprócz instalacji satelitarnej), potrzebne jest do uruchomienia odbioru.
Obudowa dekodera zosta³a wykonana z lakierowanej na czarno blachy. Jest matowa, a wiêc w mniejszym stopniu „³apie” œlady palców. Dekoder ma wymiary 260 mm x 180 mm (z gniazdami „F” 197 mm) x 39 mm
i wa¿y (z dyskiem, bez kabli i bez zasilacza) 1016 g. Nie jest zatem lekki,
ale pamiêtajmy, ¿e w œrodku jest dysk i elektronika obs³uguj¹ca dwie g³owice. Nie jest to jednak wada, wrêcz przeciwnie. Ten model jest urz¹dzeniem typowo stacjonarnym i wiêkszy ciê¿ar oznacza, ¿e dekoder nie bê-

dzie siê tak ³atwo przesuwa³. Szczególnie pod wp³ywem kabli, co czêsto
siê zdarza, a nie zapominajmy, ¿e tutaj trzeba pod³¹czyæ dwa kable satelitarne, które s¹ z regu³y doœæ sztywne.
Panel przedni wykonany zosta³ z matowego plastiku, w œrodkowej
czêœci wyœwietlacz os³oniêty jest ciemn¹ p³ytk¹ z po³yskiem. Blisko lewej
krawêdzi u³o¿ono pionowo gniazdo USB, pod nim bia³y nadruk z symbolem urz¹dzenia, a obok niego rozetka. Z prawej strony wyœwietlacza znalaz³y siê tylko elementy „dekoracyjne”, czyli logo platformy Cyfrowego
Polsatu oraz IPLI.
Na panelu tylnym zainstalowano, patrz¹c w kolejnoœci od lewej strony: port sieci ETHERNET (LAN), drugi port USB, gniazdo HDMI,
gniazdo EuroScart, optyczne wyjœcie dŸwiêku, wejœcie LNB1, wejœcie
LNB2 i gniazdo zasilania 12V. Nie ma przelotek sygna³u satelitarnego,
ale czy w takim urz¹dzeniu da³oby siê z nich wygodnie korzystaæ? Raczej
nie, bo mimo i¿ odbiornik mo¿na wy³¹czyæ (w sensie odbioru), to w ka¿dej chwili mog¹ siê uaktywniæ nagrania z timera, co tak¿e ograniczy korzystanie z sygna³u z przelotki.
Podobnie jak w innych modelach z tej wytwórni, zastosowano zasilacz zewnêtrzny (230 V/12V). O wadach i zaletach takiego rozwi¹zania
napisaliœmy ju¿ wiele, wiêc trudno znowu siê powtarzaæ. W tym wypadku
zasilacz musi sprostaæ zapotrzebowaniu lepiej wyposa¿onego odbiornika
i wydaje siê, ¿e pr¹d maksymalny na poziomie 4,2 A, jaki deklaruje producent, powinien z odpowiedni¹ rezerw¹ wystarczyæ do bezpiecznego zasilenia wszystkich uk³adów odbiornika i twardego dysku.
Pilot jest inny do tego, do jakiego przyzwyczailiœmy siê przy okazji testów innych modeli dekoderów z fabryki Cyfrowego Polsatu. Ma bardziej
owalny kszta³t i jest grubszy. Bez baterii wa¿y 87 g, z bateriami (dwie baterie AA) 115 g. Co prawda nie by³o jeszcze d³u¿szej okazji aby siê o tym
przekonaæ, ale pierwsze doœwiadczenia s¹ pozytywne i pokazuj¹, ¿e zmiany wysz³y raczej na dobre, a pilot przyzwoicie le¿y w d³oni.
Konstruktorzy zdecydowali siê na zastosowanie ma³ego, dwu i pó³calowego dysku „laptopowego”. Choæ sam dysk mo¿e byæ dro¿szy, ni¿ odpowiadaj¹cy mu pojemnoœci¹ dysk trzy i pó³calowy, wcale nie musi siê to
przek³adaæ na wy¿sz¹ cenê ca³oœci. Konsekwencj¹ instalacji ma³ego dysku s¹ bowiem mniejsze rozmiary, ni¿sza waga dekodera, mniejszy pobór

Zarówno obudowa jak i panel przedni są matowe (nie dotyczy to wyświetlacza, ale to jest oczywiste). To dobrze. Podobno o gustach się nie
dyskutuje, ale zapewne nie tylko mnie się to spodoba. Nie znoszę mody
na paskudne świecidełka, które bardziej przypominają tandetne, odpusto-

we zabawki, niż solidny sprzęt elektroniczny z szanującej się wytwórni.
Oby ta cała moda jak najszybciej podzieliła los innego, chyba jeszcze
mniej gustownego trendu, jakim były ochydne, srebrne obudowy telewizorów.

Dysk twardy zamontowano we wsuwanej od strony panelu tylnego
kieszeni. Została ona zabezpieczona przed przypadkowym wysunięciem

się za pomocą dziwnej blokady. Pomijając jej cechy funkcjonalne, kiepsko
się prezentuje. Niby to tylny panel, ale można to było rozwiązać inaczej.
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Pilot ma inny układ klawiszy,
ale pod względem ułożenia w dłoni przypomina mi sterownik stosowany w odbiornikach Dreambox (od serii DM7000). Choć
zgrubienie na baterie nie jest aż
tak wyraźnie zaznaczone, podobnie jak tamten, ma lekką tendencję do przesuwania się do tyłu.
Klawisze są wystarczająco duże,
podobnie jak przerwy między nimi. Eliminuje to pomyłki, jakie
często mają miejsce przy zbyt
małych i zbyt gęsto rozmieszczonych klawiszach. Co do samego
ich ułożenia, wolałbym konstrukcję, w której klawisze numeryczne umieszczone są w górnej części, środek to rozetka, a dół pozostałe klawisze sterujące funkcjami nagrywania i odtwarzania, ale
to kwestia przyzwyczajenia.

pr¹du, ni¿sza temperatura i lepsza wentylacja. Mo¿e te¿ wp³ywaæ na
mniejsz¹ awaryjnoœæ i nie pozostaje bez znaczenia na odpornoœæ dekodera na wstrz¹sy podczas transportu. Zainstalowany zosta³ dysk o pojemnoœci 320 GB. Na dzisiaj jest to œrednia wielkoœæ, pozwalaj¹ca na w miarê
wygodne, normalne u¿ytkowanie dekodera, ale raczej nie umo¿liwi archiwizacji du¿ej iloœci programów. Na ile godzin rejestracji programów
wystarczy taka pojemnoœæ dysku? Tego siê nie da w prosty sposób okreœliæ. Przypomnijmy bowiem, ¿e najwiêksz¹ zalet¹ dekoderów cyfrowych
PVR jest bezpoœredni zapis odbieranych strumieni na twardym dysku.
Bez ¿adnych modyfikacji, a wiêc w jakoœci, takiej jaka by³a podczas emisji. Wielkoœæ zachowywanych na twardym dysku plików zale¿y g³ównie od
rodzaju kompresji, jej stopnia, i rozdzielczoœci rejestrowanego materia³u.
Zatem w zale¿noœci od tego, czy bêdzie to program wysokiej, czy standardowej rozdzielczoœci, z wydarzenia sportowego, film, czy transmisja studyjna, godzina nagrania mo¿e zaj¹æ od oko³o 1 GB w przypadku statycznych treœci ze studia w SD, do nawet 7 – 9 GB w przypadku dynamicznej
transmisji sportowej w HD. Tak wiêc ³¹czny czas nagrañ mo¿na sobie wyliczyæ na podstawie zbli¿onego klucza. Nasi Czytelnicy mog¹ te¿ skorzystaæ z publikowanych na ³amach TV Sat Magazynu tabel bitrate, które
zamieszczamy co jakiœ czas dla ró¿nych kategorii programów.
Do³¹czona instrukcja obs³ugi, jak wiêkszoœæ spotykanych obecnie
dokumentów tego typu, zawiera czarno bia³e, ma³o wyraŸne ilustracje i
niewielk¹ czcionkê. Na szczêœcie, na stronie platformy dostêpna jest wersja elektroniczna (pdf), czytelna i z kolorowymi zrzutami ekranowymi.
Z. Marchewka
Ilustracje Cyfrowy Polsat

Specyfikacja techniczna
(dla wersji oprogramowania: 1.34.1.2.):
ZASILANIE:
* Napiêcie wejœciowe adaptera (zewnêtrzny zasilacz):
230 V AC, 1 A maks.
* Napiêcie wejœciowe zasilania dekodera: 12 V DC
(±5%), 4,2 A maks.
* Pobór mocy dekodera w trybie w³¹czenia lub uœpienia: 50 W maks.
* Maksymalny pobór mocy dekodera w trybie czuwania: 1 W (±10%)

WEJŒCIA SATELITARNE LNB1 / LNB2
* Zakres czêstotliwoœci: 950 MHz – 2150 MHz
* Poziom sygna³u: -65 dBm do -15 dBm
* Z³¹cza: typ F (IEC 169-24), ¿eñskie, 75 omów
* Zasilanie konwertera 13 V / 18 V, maks. 0,5 A,
DiSEqC 1.0, 22 kHz

DEMODULATOR
* Formaty modulacji: DVB-S2 (LDPC 8PSK, QPSK),
DVB-S (QPSK)
* Przep³ywnoœæ, FEC: DVB-S: 1/2, 2/3, 3/4, 5/6, 7/8
maks. 45 Msymbol/s; DVB S2 1/2, 3/5, 2/3, 3/4, 4/5,
5/6, 8/9, 9/10 maks. 30 Msymbol/s

OBRAZ
* Kompresja: H.264/MPEG 4 AVC (Part 10 High Profile L4.0)
* MPEG 2 (ISO/IEC 13818-2 MP@HL)
* Rozdzielczoœæ: 1080i/720p/576p

DWIÊK
* Kompresja: ISO/IEC 1172-3 MPEG-1 warstwa I & II
* Dolby Digital Plus, Dolby Digital
* Tryb audio: Stereo, Mono kana³ L, kana³ P
* Czêstotliwoœæ próbkowania: 32 kHz, 44,1 kHz, 48 kHz

Z£¥CZA WYJŒCIOWE
* SCART: wyjœcie, obraz 720x576 PAL (CVBS, RGB,
FB), dŸwiêk stereo (L, P)
* HDMI(r): wyjœcie HDMI(r) z HDCP, 1080i/720p/576p,
Dolby Digital, Dolby Digital Plus
* S/PDIF: wyjœcie optyczne, z³acze typu TOSLINK, PCM,
Dolby Digital
* ETHERNET: z³¹cze RJ-45, 10/100 Base-T/TX, AutoMDIX
* USB: dwa z³¹cza typu A, USB 2.0 Host HS/FS/LS, pr¹d
wyjœciowy maks 1,4A ³¹cznie na oba kana³y

DYSK HDD
* Typ dysku: wewnêtrzny, SATA 2,5”, 320 GB

GABARYTY
* Obudowa: wolnostoj¹ca (197 mm x 260 mm x 39,3 mm)
* Masa dekodera: oko³o 1 kg

WARUNKI EKSPLOATACJI
* Warunki pracy: od +10°C do +35°C, wewn¹trz pomieszczeñ
* Warunki przechowywania: od -20°C do +50°C, bez
kondensacji pary wodnej
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