
DigiCorder HD K2 

 

Novinka  

Jedná se o set-top-box určený pro příjem digitální televize v sítích kabelového operátora. Set-top-box podporuje 
příjem programů v MPEG2 (standardní rozlišení SD) a podporuje příjem programů v MPEG4 (vysoké rozlišení 
HD-720,1080i), obsahuje také integrovaný pevný disk (160GB) a integrovaný ethernet. Tento typ set-top-boxu je 
oblíben pro svoji spolehlivost a nenáročnost. 

Obsah balení: DigiCorder HD K2, dálkové ovládání, Ca modul, TV kabel na připojení STB k TV zásuvce ve zdi,  
SCART kabel, HDMI kabel, návod k použití  

Základní parametry k set top boxu:  

· HDTV kabelový set-top-box s podporou MPEG2/MPEG4  

· dva tunery  

· integrovaný hard disk 160 GB  

· sledování a nahrávání digitální TV a rádia jak v kvalitě SD, tak i HD  

· funcke časovače „timeshift“ - nahrávání určený čas  

· editování a vystřihování nahraného videa  

· podpora systému CONAX  

· 2 x slot pro smart kartu  

· 2x CI slot pro modul  

· tuner pro kabelový a analogový signál  

· podpora JPEG a MP3  

· instalační assistent  

· softwarový update po síti  

· OSD menu  

· podpora videotextu a titulků  

· digitální displej zobrazující jména a čísla programů  

· 1x HDMI  

· komponent socket  



· 2 x scart  

· optický digitální výstup - Dolby AC3  

· analogový audio výstup – cinch L/R  

· rozhraní ethernetu  

· rozhrani USB 2.0 – na přední a zadní straně STB  

· RS 232  

· ultra low power ve standby režimu ( < 1W)  

· rozměry: 370 x 65 x 220 mm  

· váha: 2.900 g 

 

 

 

 

 



 

Popis produktu 

 
 
 

Produkty německé firmy Technisat jsou u nás již poměrně známy a těší se dobré pověsti. Tento výrobce se specializuje 
na hardware pro příjem televizního a rozhlasového vysílání, i další z produktů můžeme směle zařadit do této kategorie.  
 
TechniSat DigiCorder HD K2 je box s vestavěným 500 GB pevným diskem pro příjem DVB-C digitálního kabelového 
televizního a radiového vysílání. Podporuje formáty standartu MPEG2 a MPEG4. 
 
Tento produkt nabízí rovněž dva CI sloty - rozšiřující slot pro moduly dekódovacích prvků. Díky tomuto rozšíření můžete 
po zakoupení speciálního modulu přijímat programy, vysílané v kódované formě. Dvojitý tuner umožňuje přijímat dva 
různé kanály současně a zobrazovat je například pomocí funkce PIP.  
 
DigiCorder HD K2 poskytuje vysoce kvalitní obraz a čistý zvuk. Má zabudován vyspělý software, díky němuž se snadno 
instaluje a používá. S automatickým skenováním kanálů je hračkou nalézt všechny dostupné stanice. Pevný disk 
umožňuje uložit televizní a radiové vysílání v digitální kvalitě pro pozdější přehrání. Využít lze funkce TimeShifting – 
pohybu v čase televizního vysílání můžete zastavit obraz, nebo znovu přehrát nějakou scénu. Komfortní průvodce 
programy SiehFern INFO umožňuje nejen snadné naladění, ale ještě snazší nastavení nahrávání libovolného pořadu (SFI 
závisí na dostupnosti podle vysílače). 
 
K dispozici jsou dva SCART konektory, YUV konektory, Cinch konektor, analogový audio výstup, SPDIF, HDMI, RJ-45 
(ethernet) a RS-232 rozhraní. 
 

Specifikace výrobce: 

DigiCorder HD K2 
 
Reception options 
HDTV-ready digital receiver with hard drive 
For the reception of free-to-cable and encrypted television and radio programmes via cable, in accordance with the 
following standards: MPEG-2 and MPEG-4 (H.264). 
Reception of SDTV and HDTV programmes 
 
Decoding options 
Integrated CONAX decoding system with two card readers 
Common Interface (CI) with two slots, for use in conjunction with additional decoding systems (in conjunction with an 
appropriate CI module) 
 
Cable tuner 
Input frequency range: 51 - 858 MHz 
features loop-through function 
 
Hard drive 
Extremely quiet operation 
 
TWIN Tuner 
Facilitates the simultaneous recording and viewing of two HD or two SD programmes 
 
Recording and editing function 
Timeshift: time-shifted recording together with simultaneous viewing of a programme (choose between parallel one HD 
and one SD programme, or parallel two SD programmes) 
Control recording with a single keystroke via the "SiehFern INFO" function 
Comprehensive editing functions for post-recording editing of existing recordings 
 
Integrated DigiButler Service 
Provides added value and convenient, useful features – free of charge 
AutoInstall: installation assistant provides easy initial installation 
"SiehFern INFO": user-friendly, convenient programme information service provides a programme preview for up to 
seven days 
ISIPRO Cable: provides automatic information on channel changes in the cable network (advisories on additional 
programmes made available, etc.) 
TechniMatic: automatic software update via the cable network 
 
 



 
Additional features 
6.000 programme slots 
Various programme lists 
Convenient on-screen menu (OSD) in various languages 
Super TechniText with 1.000-page memory 
Videotext subtitles 
aTHP (=advanced TechniSat Home Platform): to ensure fast and secure transmission of the programme information 
service and of software updates, TechniSat utilises the proprietary aTHP technology developed in-house. 
 
Display 
Alphanumeric 16-digit display shows programme number and channel name and will also display programme-related 
information in scrolling text 
 
Connections 
2 SCART connections 
Component connections (YUV) 
Cinch video connection 
Analogue audio outputs 
Optical and electrical digital audio output / Dolby AC3 
HDMI interface (digital audio/video output with HDCP) 
Ethernet interface (T10/100) 
Serial interface (RS 232) 
USB-2.0 interface (on front panel) 
 
Power consumption 
1 W in standby mode (standby LED) * 
3 W in standby mode (standby clock) * 
22 W in operation (excluding hard drive functions, with no USB device connected and no CI modules inserted) 
30 W in operation (during recording, with USB device connected and two CI modules inserted) 
 
*) does not apply for period when SFI or software are being updated 
 
Manufacture 
Made in Germany 
 
 
DIMENSIONS 
 
Size (W x H xDT) 
37,0 x 6,5 x 22,0 cm 
 
Weight 
2,6 kg 

 

 


