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Tuner satelitarny Zgemma H9 Twin
(2 głowice sat.) DVB-S2X 4K UHD
H.265 HEVC LAN LINUX WiFi KODI
(NetFlix) YouTube 2xCommon
Interface slot (CI+) + czyt
Cena

456,00 zł

Dostępność

Dostępny

Czas wysyłki

48 godzin

Producent

Zgemma

Opis produktu
Pod obudową znajduje się mocny 4-rdzeniowy procesor ARM (1,5 GHz, ok.
20000 DMIPS) na chipsecie Hisilicon Hi3798Mv200 , 8GB EMMC pamięci
FLASH /1GB DDR3 Memory oraz układ graficzny Mali 450.
Dzięki zastosowaniu tak wydajnych podzespołów Zgemma H9 Twin działa
bardzo szybko !
Zgemma H9 Twin umożliwia odbiór satelitarny nie tylko w powszechnie
stosowanym standardzie DVB-S2, ale także w nowym standardzie DVB-S2X współpraca z konwerterami typu Unicable . Zastosowany demodulator umożliwia
również odbiór programów nadawanych w trybie wielostrumieniowym.
Odbiornik umożliwia odbiór programów SD, HD i UHD w kompresji MPEG-2, MPEG-4 /
H.264, HEVC / H.265 i działa w rozdzielczości wideo do 2160p (tzw. 4K).
Urządzenie obsługuje HDMI CEC .
Zgemma H9 Twin V.2 4K to odbiornik satelitarny wyposażony w podwójną
głowicę DVB-S2X (współpraca z konwerterami typu Unicable), obsługujący
rozdzielczość Ultra HD która oferuje obraz cztery razy wyraźniejszy niż w
rozdzielczość Full HD, wbudowaną kartę WiFi 300MHZ , możliwość instalacji dysku
twardego 2.5" Plug-play , czytnik kart kodowych oraz 2 x gniazdo na moduły
CAM CI+ .
Tuner posiada Polskie Menu.
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Nowość ! W tunerze wgrany jest Multiboot system z czterema w pełni
skonfigurowanymi softami wraz z pluginami.
W oprogramowaniu OpenATV 6.4 oraz Hyperion 7.1 zainstalowany jest
plugin KODI 18.5 (18.6) a w nim takie dodatki jak Netflix , HBO GO ,
NC+GO oraz Cyfrowy Polsat GO.
Odbiornik ma na pokładzie zainstalowane cztery softy w opcji multiboot :
OpenATV 6.4 KODI 18.6 - Netflix
Hyperion 7.1 KODI 18.5 - Netflix
Egami 9.0
OpenPli 7.2
Jeżeli do softów wychodzą poprawki, możemy je zdalnie zainstalować (jeśli mamy
podłączony odbiornik do internetu).
Ostatnio wprowadzono zmiany w nieparowanych kartach NC+ (dawnej Cyfry)
polegające na usunięciu providera 0068, co uniemożliwiło używanie tych kart na
dekoderach innych niż operatora.
W tunerze zainstalowany jest najnowszy emulator OSCam z modyfikacją FEDC
(karty zmodyfikowane przez C+ bez 0068 ), który umożliwia działanie ww. kart w
oferowanym odbiorniku.
Zarówno gdy karta jest bezpośrednio w slocie dekodera jak również gdy korzystamy
ze splittera.
Zainstalowany jest również CCcam 2.3.2 który umożliwia sharing w obrębie
własnego gospodarstwa domowego - wystarczy wpisać tzw. "linię C:" w CCcam.cfg
lub wpisać dane w OSCama tworząc tzw. Multiroom poprzez sieć LAN.
Aby z nich korzystać trzeba mieć wykupiony abonament miesięczny
(Netflix,HBO GO) oraz dostęp od operatora NC+ i Polsatu.
Za darmo natomiast uzyskujemy dostęp w przypadku wtyczki FanFilm oraz
Scrubs V.2 do oglądania nowości filmowych oraz seriali.
Pamieć 8GB pozwala na dowolne instalowanie nowych pluginów ,dodatków w
tunerze.
W tym przypadku zainstalowane jest KODI v.18.5 (18.6) LEIA a w nim takie
dodatki jak Netflix , HBO GO , NC+GO oraz Cyfrowy Polsat GO.
UWAGA ! dodatek dostępny jest w oprogramowaniu OpenATV 6.4 oraz Hyperion
7.1
E2iPlayer (dawny IPTV Player)
Oglądaj na ekranie swojego TV: YouTube, Ipla, TVNplayer, TVP-VOD, OnetVOD,
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WPtv, TVN24, TVPinfo, Wrzuta, Zalukaj, MAXvideo, eKinoTV, AnyFiles itd...
Najnowsze odcinki seriali, premiery filmowe, wiadomości wszystko to i wiele więcej
czeka na Ciebie w IPTV.
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