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TEST: Grundig DSR8560 HDTV

D

ette er den nyeste MPEG-2 HDTVmodtager fra Grundig. Den forventes
godkendt af Canal Digital til modtagelse af
C MORE HD, som sendes fra Thor 2 trp.12:
11,389 GHz, H-polaritet, SR: 24500 og 7/8.
På fronten findes Stand-by knap, samt 2
LED’s en rød/grøn til indikering af ON/SB
og IR-kommando, samt en blå LED der
indikerer opstartforløbet for modtageren.
På højre side af modtageren findes
kortlæser til embedded Conax. I højre side
findes CI-slot.
På bagsiden findes F-input (ingen Sat-loop)
3 phono-analog component udgange, L/Rstereolyd i phono, coax-S/PDIF digitallyd,
SCART og DVI-bøsninger, samt nettilslutning

1. User Preferences
Her kan man f.eks. vælge undertekster via
tekst-TV, eller automatisk via DVB.

Antenna Configuration
Her vælger modtageren automatisk Kiosk 1
som sendes ukodet.
DiSEqC kan vælges fra, 2- eller 4 vejs.
Signal reception
Her angives frekvens, polaritet, SR og FEC
samt en række tekniske parametre og
tydelige cursor’s for signal styrke/-kvalitet.

2. Output Settings

Main Menu
Manual Search Parameters
Her kan man søge på aktuel satellit, netværk eller individuel transponder.

Her kan vælges YCbCr/analog component,
DVI eller SCART. Under SCART-tilslutning
nedscaleres HD-signalet til normal-PAL.
Her findes 7 muligheder fra Channel Lists til
Guide. Vi vælger her at omtale de vigtigste
data/muligheder.

Video Format
SD576i (PAL-interlaced), SD576p (PALprogressive), HD720p, HD1080i.

2. Her findes 6 favoritlister

Audio Delay
Her kan vælges 0 mS eller 40- til 200 mS i
step á 40 mS. Dette kan være nødvendigt
p.g.a forskellig processorhastighed på A/Vudstyr fra forskellige producenter. Herved
sikres at man kan opnå synkronisering
imellem lyd og billede, når lyden føres via
et surround-system.

3. Her findes 4 timerindstillinger
Installation & Settings

Digital Audio
Her kan man vælge mellem PCM og Dolby
Digital, tilpasningen foregår automatisk.

Andre satellitmuligheder
Fra Astra pos. 19.5°E, har vi uden
problemer modtaget Astra HDTV-Demo,
samt Canal+ promo. Disse HDTV-kanaler
sendes fra transponderne:
88 på Astra 1H, 110 på Astra 1G.
Fra Eutelsat HotBird 1 trp. 2 har vi set
fremragende resultater fra HD FORUM.
Fra Sirius 2 trp. 28, har vi også set Astra
HDTV.
Helhedsvurdering
Denne modtager, har mange menu/
opsætningsmuligheder, som er nødvendige
for HDTV-satellitmodtagelse. Man kan
vælge mellem satellit, HDTV-norm, samt
aktuel styring til ønsket display.
Vi har konstateret glimrende billede- og lydkvalitet fra såvel SDTV: Standard digital TV
som fra HDTV. Vi har dog ikke kunnet
afprøve 720p, da denne norm p.t. ikke
sendes i Europa.
Denne modtager er glimrende til HDTV i
MPEG-2-norm, men vi forventer at mange
vil indføre HDTV i MPEG-4-norm i løbet ét
års tid. MPEG-4 kan ikke håndteres af
denne modtager.
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