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Model SRT 7504 je exkluzívny satelitný HD 
prijímač pre spol. Skylink, ktorá je najväčším 
poskytovateľom platenej TV v ČR a na Slovensku. 
Vyberte si zo širokej škály programov a vychutnajte 
si celú škálu funkcií, ako napr. funkciu Fast Scan 
Table (FST). FST nájde a nainštaluje obľúbené 
kanály v rámci minúty. Nové zoznamy kanálov 
sa ohlásia automaticky, takže zoznam kanálov 
bude vždy aktuálny. Okrem toho môžete nahrať 
obľúbené relácie na externé úložné zariadenie USB.

 HDTV prijímač pre digitálne FTA programy 
vysielané cez satelit
 Čítačka kariet Smartcard na sledovanie kódovaných 
kanálov Skylink a CSlink1

  Funkcia Fast Scan Table (FST) na inštaláciu 
kompletného balíka kanálov za niekoľko sekúnd a 
na udržiavanie aktuálneho zoznamu kanálov
  Funkcia automatická aktualizácia kanálov (FST) na 
zaistenie aktuálnosti zoznamu kanálov
 Port USB: nahrávajte TV programy, multimediálne 
súbory, cez úložné zariadenie USB aktualizujte 
softvér prijímača2

Najlepší výber pre TV zábavu

1 Predpokladom je aktivovaná a platná karta Smartcard kódovacieho štandardu Irdeto
2 Spoločnosť STRONG nedokáže zaručiť prehrávanie súborov, aj napriek tomu, že uvádzame 
zoznam súborových prípon, pretože to závisí od použitého kodeku, prenosovej rýchlosti údajov a 
rozlíšenia. 3 Dostupnosť závisí od vysielania/Teletext cez diaľkový ovládač TV je dostupný len cez 
konektor SCART. 4 Zoznam kanálov FST udržiava a aktualizuje prevádzkovateľ a nedá sa upraviť. 
Úprava kanálov sa dá vykonať len pre kanály, ktoré sa uložili nad číslom 4000, prípadne 6000 a 
dodatočne v zozname obľúbených položiek. 5 Dolby a dvojitý symbol D sú registrované obchodné 
značky spoločnosti Dolby Laboratories.
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Digitálny HD Satelitný Prijímač 
SRT 7504
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 Timeshift: pozastavenie TV vysielania a následné 
pokračovanie v sledovaní
  Ľahké programovanie denných/týždenných/
víkendových udalostí a udalostí počas pracovných 
dní a jednodotykové nahrávanie
  Elektronický sprievodca TV programom (EPG) pre 
zobrazenie programových informácií na obrazovke 
pre nasledujúcich 7 dní3

 Rezervácia časovačov a ich úprava priamo v EPG
 6 zoznamov obľúbených položiek pre TV a 2 pre 
rádiové programy
 Pamäťová kapacita na 4 000 kanálov 
 20 funkcií časovača na sledovanie alebo záznam 
programov 
  Funkcia rodičovskej zámky 
 Podpora viacjazyčných titulkov a zvukových stôp3

1. Satelitná anténa
2. Druhý satelitný prijímač
3. Digitálny audio zosilňovač
4. TV (HDMI)

5. TV (SCART)
6. Napájací spínač
7. Sieťový adaptér

Spoločnosť STRONG vyhlasuje, že toto zariadenie je v zhode so základnými požiadavkami a inými príslušnými predpismi smerníc 2004/108/EC a 73/23/EC, 
RoHS 2002/95/EC

Podlieha zmenám. V dôsledku prebiehajúceho výskumu a vývoja technických špecifi kácií sa konštrukcia a vzhľad produktov môže zmeniť. Dolby a dvojitý 
symbol D sú registrované obchodné značky spoločnosti Dolby Laboratories, ASTRA je registrovaná ochranná známka spoločnosti SES ASTRA, Irdeto je ochranná 

známka spoločnosti Irdeto Access B.V., HDMI, logo HDMI a High-Defi nition Multimedia Interface sú obchodné známky alebo registrované obchodné známky 
spoločnosti HDMI Licensing LLC v USA a v iných krajinách, Skylink® a CS Link® sú obchodné značky používané pod licenciou M7 Group S.A. Všetky ostatné názvy 

produktov sú ochranné známky alebo registrované ochranné známky príslušných vlastníkov. © STRONG 2014. Všetky práva vyhradené.
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 Mnoho funkcií úpravy pre satelit, transpondér, TV a 
rozhlasové programy4 
  Implementované najnovšie satelitné a 
transpondérové údaje
 Dolby® Digital Plus5

 Digitálny zvuk cez koaxiálny výstup (S/PDIF) 
 Podporuje DiSEqC 1.0, 1.2, GOTO X
 Ovládanie pohotovostného režimu 
prostredníctvom predného tlačidla
 Úspora napájania: automatický pohotovostný 
režim po defi novateľnom čase alebo nastavení 
nahrávania časovačom
 Konektory: SAT IN, SAT OUT, HDMI, TV SCART, 
koaxiálny S/PDIF, podpora USB, hlavné napájanie 
jednosmerným prúdom, spínač napájania
 Príslušenstvo: Diaľkový ovládač, 2 batérie typu 
AAA, 12 voltový adaptér jednosmerného prúdu

Digital High De� nition 
Satellite Receiver SRT 7504

1 Predpokladom je aktivovaná a platná karta Smartcard kódovacieho štandardu Irdeto
2 Spoločnosť STRONG nedokáže zaručiť prehrávanie súborov, aj napriek tomu, že uvádzame 
zoznam súborových prípon, pretože to závisí od použitého kodeku, prenosovej rýchlosti údajov a 
rozlíšenia. 3 Dostupnosť závisí od vysielania/Teletext cez diaľkový ovládač TV je dostupný len cez 
konektor SCART. 4 Zoznam kanálov FST udržiava a aktualizuje prevádzkovateľ a nedá sa upraviť. 
Úprava kanálov sa dá vykonať len pre kanály, ktoré sa uložili nad číslom 4000, prípadne 6000 a 
dodatočne v zozname obľúbených položiek. 5 Dolby a dvojitý symbol D sú registrované obchodné 
značky spoločnosti Dolby Laboratories.
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2Demodulátor
Demodulácia: QPSK, 8PSK
(integrované v procesore)
Vstupná prenosová rýchlosť: 2 až 45 MBaud 
pre DVB-S
Vnútorná prenosová rýchlosť informácií
1/2, 2/3, 3/4, 5/6, 7/8
2 až 45 MBaud pre DVB-S2
QPSK: 1/2, 3/5, 2/3, 3/4, 5/6, 8/9 a 9/10
8PSK: 3/5, 2/3, 3/4, 5/6, 8/9 a 9/10

Video dekodér
Úroveň profi lu: MPEG-2, MPEG-4 H.264/AVC
Pomer strán: 4:3 and 16:9, Pan & Scan, 
Letterbox, kombinované
Snímkovacia frekvencia: 25 Hz pre PAL
Video rozlíšenie: 576p, 720p, 1080i, 1080p

Audio dekodér
Dekódovanie zvuku: MPEG-1 vrstva 1 a 2,
Dolby Downmix
Audio režim: Mono Ľ/P, Stereo,
Dolby Digital Plus1

Transkódovanie pre HDMI a S/PDIF: Dolby 
Digital Plus na Dolby Digital 1

Tuner
Typ Type1 F, IEC169-24, samička
Čipová súprava: STV6111
Vstupný frekvenčný rozsah: 950 – 2150 MHz
Celkový odpor RF: 75 ohmov bez vyváženia
Úroveň signálu: -65 dBm až -20 dBm
LNB napájanie: 13/18 V DC (+/- 1 V), max. 350 
mA, prepäťová ochrana
Verzie DiSEqC: 1.0, 1.2, GOTO X

Čítačka kariet Smart Card
Počet priečinkov: 1
Norma: ISO 7816 
Verzia Irdeto: 3.17.x 

Systém a pamäť
Hlavný procesor: STi h237
Pamäť typu Flash: 128 MB (typ NAND) +2 MB 
vyrovnávacia pamäť Flash načítavača (typ SPI)
SDRAM: 256MB

Konektory
SAT IN
SAT OUT
HDMI 
TV SCART (RGB, CVBS, Audio Ľ/P výstup s 
ovládaním hlasitosti)

Digitálny koaxiálny výstup zvuku S/PDIF
Port USB 2.0, typ A: podporuje 5 V/1 A (max.)
Hlavné sieťové napájanie (12 V/2 A)
Spínač napájania

Všeobecné údaje 
Napájacie napätie: 100 - 240 V AC50/60 Hz
Napätie na výstupe: 12 V DC, 2.0 A
Spotreba energie: max. 23.4 W, typ. 6.9 W
Spotreba energie v pohotovostnom režime: 
max. 0.5 W
Prevádzková teplota: 0 až +40 °C
Teplota uskladnenia: -10 až +50 °C
Rozsah prevádzkovej vlhkosti: 10 ~ 85% RH, 
bez kondenzácie
Rozmery (Š x H x V) v mm: 190 x 175 x 45
Hmotnosť: 0.59 kg

1Dolby a dvojitý symbol D sú registrované obchodné značky spoločnosti Dolby Laboratories. EAN SRT 7504: 8717185448382


