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nBOX BZZB ENIGMA2 + karta
CANAL+ EXTRA HD dysk 500GB 12m
GW IPTV
Cena

500,00 zł

Cena poprzednia

450,00 zł

Dostępność

Dostępny

Czas wysyłki

24 godziny

Numer katalogowy

NBOX BZZB E2 CZ. 500GB + MIX

Kod producenta

NBOX BZZB E2 CZ. 500GB + MIX

Producent

CARDSPLITTER

Opis produktu
TUNER SATELITARNY NBOX HD 5800SX
W CZARNEJ OBUDOWIE
SERIA BZZB

Dekoder z nowej serii BZZB (następca BSLA),
posiadający lepsze podzespoły niż poprzednik.
W tej samej, rewelacyjnie niskiej cenie !!!
Rewelacyjny dekoder Nbox Recorder ADB 5800sx
z 2 głowicami DVBS2 oraz wbudowanym
i zainicjowanym dyskiem 500GB.

Dekoder sprzedawany jest z nieaktywowaną kartą z pakietem 1 miesięcznym MIX ,
który można aktywować w dowolnym momencie. Aby korzystać z tej karty, należy sparować
kartę z dekoderem (instrukcja parowania karty z dekoderem znajduje się >>tutaj).
Wówczas dekoder będzie działał tylko ze sprawowaną kartą. Aby wrócić do używania kart
nieparowanych C+ lub kart klienckich splittera, należy rozparować dekoder (te same kroki,
co przy parowaniu, tylko na końcu klikamy w "disable"). Po wygaśnięciu pakietu MIX, karta
się dezaktywuje, ale można ją w dowolnym momencie doładować na wybranym pakiecie
NC+ lub wypisać na niej umowę (wszystko to można zrobić za naszym pośrednictwem).
Pakiet MIX zawiera poniższe kanały:

UBOOT wymieniony kablem RS-TTL - w dekoderze NIE BYŁ DRAPANY KLEJ !!!
Nie był wymieniany flash.
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Tylko u nas na wykonaną przeróbkę i dekoder
udzielamy 12 miesięcy gwarancji.
TUNER w 100% SPRAWNY,
TESTOWANY NA ORYGINALNEJ KARCIE nc+
ORAZ SPLITTERZE -- DZIAŁA POPRAWNIE.
Oferowany sprzęt pochodzi z oferty Świat HD,
sprzedawanej na własność przez Cyfrowy Dom.
Dekodery są odnowione i sprzedawane
z gwarancją 12 miesięcy na własność.
W każdym tunerze standardowo
zostały wymienione kondensatory na zasilaczu i głowicy.
Dekoder posiada lepszy wyświetlacz niż ten z serii BSKA,
ma podwójną głowicę, lepszą jakość
oraz wbudowany i zainicjowany dysk 500GB,
dzięki czemu dekoder zyskuje funkcje PVR i Timeshift.

TUNER POSIADA DYSK 500GB.

Na panelu przednim tunera logo "N" lub "NC+".

Na obudowie mogą znajdować się mało widoczne ślady użytkowania.
Zestaw zawiera:
Tuner satelitarny Nbox 5800 BZZB z dyskiem 500GB
NOWY Zasilacz
NOWY pilot NC+ (tzw. "grubasek")
ENIGMA JEST WGRANA DO PAMIĘCI NAND,
CZYLI WEJŚCIE USB MAMY WOLNE,
A CO ZA TYM IDZIE, MOŻNA PODŁĄCZYĆ PENDRIVE,
KARTĘ WIFI LUB TUNER TELEWIZJI NAZIEMNEJ DVB-T.

Tunery pochodzą z serwisu NC+ i są przez ten serwis odnowione.
Jednak sporadycznie mogą posiadać delikatne,
praktycznie nie zauważalne ślady użytkowania.

DEKODER ZOSTAŁ PRZEPROGRAMOWANY BEZINWAZYJNIE,
WIĘC MA ORYGINALNĄ PAMIĘĆ FST.
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Enigma2_OpenPLI v.8.6.0 NAND:
DMnapi,
Dream-Explorer,
EPGRefresh,
IPTV Player,
dj crash settings downloader,
Open Webif (dzięki temu pluginowi nbox zamienia się w domowe centrum rozrywki),
InfinityHD Controler
Tuner dzięki zainstalowanym systemom operacyjnym i dodatkowym
wtyczkom staje się DOMOWYM MULTIMEDIALNYM CENTRUM ROZRYWKI.
Mamy wiele możliwości:
odtwarzanie plików video poprzez złącze USB ( filmy DiViX ,MKV , AVI , muzyka MP3,
przeglądanie zdjęć),
nagrywanie na wbudowany dysk HDD 500GB lub na pendrive poprzez złącze USB,
możliwość odczytu nagranych audycji na komputerze,
radio internetowe,
podgląd online wyników większości lig piłki nożnej,
funkcja przesunięcia w czasie tzw. timeshift oraz możliwość nagrywania i odtwarzania
oglądanych audycji, nagrywanie z EPG i Timera oraz w standby,
2 głowice DVBS2 pozwalają na jednoczesne oglądanie jednej audycji i nagrywanie
innej na dysk dekodera,
dowolna edycja list kanałów zarówno za pomocą pilota jak i programem Dreambox
Edit ( po sieci LAN lub wifi ),
ilość kanałów bez ograniczeń,
komunikacja sieciowa LAN oraz wifi ( wymaga karty wifi podpinanej na USB chipset
RT3070, RT5370 ),
czytnik kart uniwersalny i wielosystemowy - akceptuje każdą kartę kodową
nieparowaną systemowo, np. Cyfra+ , TNK SD , SMART HD , karty erotyczne...
możliwość sparowania karty kodowanej w systemie np. conax , nagravision,
szybka zmiana wyglądu menu dekodera za pomocą pluginów ( skórek ),
nieograniczona ilość aplikacji dostępnych po sieci internetowej w menu dekodera w
dziale pluginy,
możliwość oglądania kanału TV na komputerze tzw. "streaming" (można poprzez
router skonfigurować sobie własne stacje tv do oglądania w pracy),
wbudowana karta sieciowa, a po podłączeniu karty na usb możliwość używania sieci
bezprzewodowej,
ściąganie napisów do oglądanych filmów,
możliwość odtwarzania filmów znajdujących się na innym komputerze za pomocą sieci
LAN lub wifi,
samodzielne ustalanie prędkości obrotu wentylatora z poziomu menu dekodera,
wyświetlacz VFD pokazuje nazwę oglądanego kanału,
rewelacyjna jakość obrazu oglądanych kanałów zarówno HD jak i SD oraz menu OSD
dekodera,
Aktualizacja oprogramowania poprzez USB
w sposób bardzo intuicyjny i prosty:
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podłączamy pendrive z oprogramowaniem,
naciskamy przycisk zasilania na panelu przednim dekodera i trzymamy wciśnięty,
włączamy dekoder do prądu,
na wyświetlaczu pojawi się napis "PROG", wtedy puszczamy przycisk,
na koniec wgrywania pojawi się napis "OK",
odpinamy pendrive i resetujemy dekoder zasilaniem.

Wpisując IP nboxa w przeglądarkę
sterujesz nim i oglądasz programy na swoim komputerze,
Ipad lub smartfonie.

W razie jakichkolwiek pytań
pisz na adres admin@cardsplitter.pl
lub dzwoń pod numer 531-666-888

wygenerowano w programie shopGold

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

