
DIGITÁLNÍ SET TOP BOX CV-5000 CINX  
 
Jedná se o zařízení, které umožní sledování digitálního vysílání šířeného prostřednictvím 
televizního kabelového rozvodu na standardním analogovém televizním přijímači. Pří výběru 
vhodného zařízení jsme spolupracovali přímo s výrobcem. Výsledkem je zařízení, které má plně 
funkční české ovládací menu a rovněž českou znakovou sadu pro teletext. Jeho obsluha je velmi 
jednoduchá. Navíc zařízení dostanete od nás přednastavené. V současné době je to asi jediné 
takto vybavené zařízení na českém trhu. 
Důležité vlastnosti zařízení:  
 

1. Vkládání teletextu  
Teletext je v rámci digitálního televizního vysílání vysílán jiným způsobem, než při analogovém 
televizním vysílání. Klasický televizní přijímač ho neumí zobrazit. Zařízení je tedy vybaveno 
vlastním zpracováním teletextu, které lze řídit pomocí dálkového ovladače zařízení. Navíc je 
přijímač vybaven tzv. vkladačem teletextu, který vloží digitální teletext do výstupního signálu 
pro analogový televizní přijímač, takže jej můžete prohlížet i klasicky prostřednictvím dálkového 
ovládání Vašeho televizoru. Máte-li televizor bez teletextu, případně bez české znakové sady, 
můžete listovat v teletextu digitálních programů prostřednictvím set top boxu a jeho dálkového 
ovládání! 
 

2. Dva výstupy SCART, jeden výstup CINCH  
Zařízení je pro propojení s televizorem a videorekordérem či DVD rekordérem vybaveno dvěma 
SCART konektory (jeden kabel SCART-SCART pro připojení televizoru dodáváme se 
zařízením). Navíc má zařízení ještě jeden výstup opatřený konektory CINCH. Celkem lze k 
němu tedy připojit až tři zařízení. 
Set Top Box je též vybaven RGB výstupem, který umožňuje kvalitnější reprodukci obrazu na 
televizním přijímači. 
 

3. Zpracování zvukového doprovodu Dolby Digital (AC-3)  
Zařízení je opatřeno konektory CINCH pro připojení Vašeho domácího audiozařízení (např. HI-
FI Věž). Rovněž umožňuje příjem a zpracování zvukového doprovodu v režimu Dolby Digital 
(AC-3). Máte-li audiozařízení vybavené pro další zpracování tohoto formátu zvukového 
doprovodu, můžete jej připojit na speciální výstup S/PDIF. 
 

4. EPG – Elektronický programový průvodce  
Zařízení je vybaveno pro příjem a zpracování EPG. Prostřednictvím EPG získáváte okamžité 
informace o všech právě šířených digitálních programech a o jejich obsahu. Z menu EPG lze 
přímo jednoduše zařízení ovládat. EPG je pro uživatele velice příjemná služba, kterou digitální 
televizní vysílání přináší. 
 


