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TEST: Force D-Master 2055 S

D

ette er den sidste nye model fra
FORCE, den indeholder en D-Master
type 1155S, som vi testede i SI nr. 8/92002.
I den nye model er indbygget en avanceret
DVD-afspiller, som vi gennemgår i denne
test. Alle tilslutninger på modtagerens
bagside er identiske med D-Master 1155S.

Video CD, Super Video CD, MP3-CD’er,
samt de nye DVD+R/RW og DVD-R/RW.

Der er en fin menu med indikering af aktuel
tid, samlet spilletid, kompression m.m.

DVD+RW
Vi har set OK afspilning af hjemmegjorte
DVD efter denne Philips/Sony-norm.

Der er indbygget screen-saver, hvor DVDsymbol bevæger sig rundt på skærmen for
at undgå at ødelægge billedrøret.
Multikanallyd
Her understøttes de gængse formater som:
AC3, DTS og MPEG.

På fronten ser man et helt nyt LCD-display
med alle tænkelige indikeringsmuligheder,
herunder aktuel kanal, lyd, menu, mode,
detaljer for DVD o.s.v. Der er 12
trykknapper til betjening af de mange
forskelle muligheder, de fleste betjeninger
kan foregå uden fjernbetjeningen. Modellen
leveres også i DVB-T og DVB-C-udgave.

Afprøvning
Vi har med held testet de omtalte disc- og
multikanal-formater.
Betjeningsvejledningen er 20 sider på
dansk, norsk, svensk og engelsk.

Stilbillede-visning
Modellen understøtter JPEG, så man har
mulighed for at se billede-CD m.m. Her
foregår en hurtig indlæsning, men i en
begrænset billedstørrelse. P.t. understøtter
man ikke KODAK-formatet.

DVD-hovedmenu
Her findes 4 forskellige menu-opsætninger.
Sprog: Menusprog, Audio, undertekst og
Disc-menu. (11-13 muligheder)
Video: TV-format 16:9 Wide, 4:3 letterbox,
4:3 pan/scan. TV-type: PAL, NTSC eller
auto. Video ud som RGB eller S-video, her
kan man godt ønske CBVS også.
Audio: Digital ud, , bitstream, eller lineær
PCM.
Højttalerindstilling
front
H/V
store/små. Andet: OSD, pauseskærm
screen saver OFF, fabriksindstilling,
forældrelås i 8 niveauer og ændret
adgangskode.
Disc-formater
Afspilleren understøtter et bredt udsnit af
de fleste gængse formater. Herunder f.eks.;

MP3
Gengives direkte via S/PDIF som CDspiller, man behøver således ikke separate
phono-kabler, da PCM-signalet hentes før
DA-converter. Via billedskærmen kan man
vælge mapper og MP3-filer.

Tekniske data
Adgangstid/søgetid: typisk 320 mS.
Man anvender DVD-navigation 1.0, som
har 16 farver på OSD (on screen display).
DAC anvender 24-bit / 96 kHz-norm.
MTBF-tid (mean time between failure)
angives til typisk 100.000 timer ved 20%
anvendelselsesgrad.
Vi har målt effektforbruget til:
17 W i stand-by
19 W i Sat-mode
23 W i DVD-mode
Indre temperatur efter 4 timer er 40°C.
Begrænsninger
Man vælger enten DVD- eller SAT-mode,
og kan derfor ikke optage et satellitprogram
samtidig med DVD-afspilning.
Evt. ny DVD-Software, kan derfor ikke
downloades via satellit.
Helhedsvurdering
Denne DVD-model har en hurtig og
overskuelig betjening, den har specielt en
meget veludbygget MP3-del. Landekode
kan indstilles efter ønske via servicemenu.
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