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TEST: Digiality Connectivity CX-CI 624S

rets unikke nyhed fra Kjaerulff1 er en
med 2 tunere, 2 TVtilslutninger med selvstændige brugermenuer, og mulighed for at se 2
Conaxkanaler via ét programkort. Vi så
samtidig CMORE HD og Disney Channel.

Åmodtager

Med modtageren tilsluttet til netværket er
det muligt at hente billeder via PC, samt
opdatere software. Der er MPEG-2 HDTVsupport, samt PVR med 80 GB. Vi har valgt
at afprøve det spændende anlæg med
signaler fra pos. 1°W. Anlægget forventes
godkendt af Canal Digital. På fronten er
betjening af SB, P+ og P- et 20 karakter
display, samt 2 x Embedded Conax og 2 x
CI-porte. På bagsiden findes 2 tunerinput,
netværk, 2 x USB, DVI, optisk out og 2
SCART, Video/audio i phono til primær/sek.
samt tilslutning til A/V-IR-link.
Modtageren har DiSEqC 1.1, med mulighed
for op til 16 LNB-tilslutninger.

Network Media
Viser tilgængelige servere på netværket.

Menu i rum 2

TV-format
Kan vælges fra 720 x 480 til 1920 x 1080.
PVR
Via denne kan også optages i HD, med en
naturlig begrænsning i optagetid. Det er
ikke muligt at opgradere harddisken.

NB! Der kræves twin-LNB-tilslutning.
Netværk opsætning

Softwareopdatering kræver tilslutning til
internettet. Tilslutning til netværk giver
samtidig mulighed for at vise billeder fra PC

Softwaren kan desuden opdateres via USB
memory stick.

Hovedmenu

Modtageren håndterer formater fra SD til
HD som 720p eller 1080i, der automatisk
konverteres til TV’ets maksimale opløsning.

Stort Display
20 karakterer viser bl.a. programnavn,
PVR pause og afspilning, status for Tuner 1
og –2 og indikering af optagelse i gang.

Muligheder fra hovedrum
Herfra er der valg/prioritet over rum 2
•
Alle opsætninger af modtageren
•
Programsøgning
•
Vedligeholdelse af programlister
•
HD-kanaler via DVI eller SCART
•
Billeder fra PC
•
Optage/afspille via PVR
•
Fuld adgang til begge tunere
optage et og se et andet program
•
Programmering af timere
•
Navigation via frontdisplay

Ekstra tilbehør
Her findes 2 pakker, begge har en ekstra
fjernbetjening, og består af henholdsvis en
A/V-link eller IR-link, samt modulator.
Begge pakker indeholder kabler til enheder.
Det specielle A/V-linkbøsning på modtageren, indeholder Video/audio ud, IRretur, samt 12 V-forsyning.

Muligheder fra rum 2
Tilslutning kan foregå via ekstern modulator
samt IR-link eller via trådløst AV-link.
•
Visning af HD-kanaler (i SD)
•
Billeder fra PC
•
Optage/afspille via PVR
•
Adgang til sekundær tuner, hvis
denne ikke bruges af hovedrum.

Helhedsvurdering
Et fremragende anlæg, med utrolig mange
nye betjeningsmuligheder, som dog kræver
forudsætninger for installation.
Betjeningsvejledning/tekniske data er på 5
sprog 42 sider.
Leverandør: Kjaerulff1 A/S.
www.kjaerulff1.com

