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Xplore PR 3221 HD, PR 3266 SD

Nogometno prvenstvo naj bo digitalno!
..Ker bo letošnje poletje v znamenju svetovnega nogometnega prvenstva v Južnoafriški republiki in ker bodo najkasneje do 1. 12. 2010 v
Sloveniji ugasnjeni vsi analogni oddajniki, je potrebno že pričeti razmišljati o prehodu iz analognega v digitalni način..

Cenovno ugodni Xplore PR 3266 SD

Če govorimo o prehodu na digitalno, imamo dve možnosti. Lahko se
odločimo za nakup relativno dragega televizijskega sprejemnika z vgrajenim
sprejemnikom prizemne televizije (DVB-T) ali pa za relativno poceni digitalni
pretvornik visoke kakovosti, kot so na primer izdelki podjetja Xplore.
Podjetje Xplore je na srečo ljubiteljev usnjene žoge tik pred pričetkom
svetovnega nogometnega prvenstva v Južnoafriški republiki pripravilo dva
nova modela digitalnih DVB-T sprejemnikov, in sicer PR 3221 HD in PR 3266
SD. Za novinca bomo zlahka našli mesto ob našem analognem ali digitalnem televizorju, saj sta občutno kompaktnejša od predhodnikov. Model
PR 3221 HD in PR 3266 SD namreč merita zgolj 220 x 160 x 38 milimetrov. Z
novincema bomo lahko celo posneli najljubše tekme, in sicer na pomnilniški
ključek USB ali zunanji trdi disk.
Xplore PR 3221 HD je digitalni sprejemnik prizemne televizije visoke
ločljivosti, ki omogoča sprejemanje DVB-T MPEG4 programov v visoki
ločljivosti, in sicer do formata 1.080p. Sprejemnik je združljiv tudi s formatoma MPEG2 in MPEG4 (H.264) ter razpolaga s sistemom samodejnega iskanja programov. Tu ne gre spregledati niti večjezikovne podpore (slovenščina,
angleščina, nemščina ...), funkcionalnost Timeshift (časovni zamik in Timer
preko EPG) ter vhod USB za nadgradnjo in predvajanje filmskih posnetkov
(DivX, MPEG in DAT), glasbe (mp3 in WMA) in slik (jpg in bmp). Za povezavo
s televizorjem sta na voljo en izhod HDMi in dve vtičnici Scart. Za kakovosten zvok pa je odlično poskrbljeno s šestkanalnim koaksialnim avdio
izhodom. K digitalnemu sprejemniku prizemne televizije Xplore PR 3221 HD
je seveda priložen tudi praktičen in eleganten daljinski upravljavec.
Seveda tudi digitalni sprejemnik prizemne televizije Xplore PR 3266 SD ni od
muh, saj omogoča sprejemanje DVB-T MPEG4 programov v standardni
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Xplore PR 3266:
• Digitalni zemeljski sprejemnik za sprejemanje DVB-T MPEG 4 programov v standardni resoluciji (SD)
• Sprejemnik je kompatibilen z MPEG2 in MPEG 4 (H.264)
• Avtomatsko iskanje programov
• Večjezična podpora (Slo, Ang, ..)
• USB vhod za nadgradnjo in snemanje in predvajanje filmov
• SCART vtičnica
• 5.1 digitalni koaksialni izhod
• Daljinski upravljalec
ločljivosti in je združljiv s formatom MPEG2. Novinec razpolaga s sistemom
samodejnega iskanja programov (preko 2000) in ima večjezikovno podporo (slovenščina, angleščina, nemščina ...). Vhod USB služi za nadgradnjo in
predvajanje filmskih posnetkov (MPEG), glasbe (mp3 in wma) in slik (jpg in
bmp). Za povezavo s televizorjem je na voljo vtičnica Scart, priložen pa je
seveda tudi priročen daljinski upravljavec. Digitalni sprejemnik prizemne
televizije Xplore PR 3266 SD je torej pisan na kožo vsem, ki ne razpolagajo z
visokoločljivim televizorjem.
Digitalna DVB-T sprejemnika PR 3221 HD in PR 3266 SD podjetja Xplore sta
prilagojena slovenskim standardom in sta že naprodaj, in sicer v trgovinah
Big Bang (http://www.bigbang.si/), Mediji.si (http://www.mediji.si/) in Brezvrste.si (http://www.brezvrste.si/). Dodatne informacije o novih kompaktnih in oblikovno všečnih modelih digitalnih sprejemnikov podjetja Xplore
pa so na voljo na spletni strani http://www.xplore.si/.
Pri tem velja še omeniti, da sta uvoznik PAB, d. o. o., in podjetje Xplore
poskrbela tudi za to, da bomo lahko uporabljali en daljinski upravljalnik
tako za domači televizor kot digitalni DVB-T sprejemnik. Tu gre za daljinski upravljalnik »Model made for you LCD« podjetja Jolly line (www.jollyline.it), ki je že naprodaj v Sloveniji. 
(P.R.)
Xplore PR 3221:
• Digitalni zemeljski sprejemnik visoke ločljivosti za sprejemanje
DVB-T MPEG 4 programov v visoki resoluciji (1080i)
• Sprejemnik je kompatibilen z MPEG2 in MPEG 4 (H.264)
• Avtomatsko iskanje programov
• Večjezična podpora (Slo, Ang, ..)
• HDMI 1,3 z 1080i izhodom
• USB vhod za nadgradnjo in snemanje in predvajanje filmov
• 2 SCART vtičnici
• 5.1 digitalni koaksialni izhod
• Daljinski upravljalec

Visokoločljivi Xplore PR 3221 HD
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