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Parafraza reklamy telefonu komórko-
wego u¿yta w tytule ma pokazaæ, ¿e Dre-
ambox 8000 HD PVR DVD jest odbiorni-
kiem zaprojektowanym z niezwyk³ym
rozmachem. Urz¹dzeniem, które swoimi
mo¿liwoœciami mia³o przyæmiæ wszyst-
ko, co do tej pory pojawi³o siê na sateli-
tarnym rynku.

Od wielu miesiêcy Dreambox DM 8000 HD
spêdza³ sen z powiek entuzjastom tej marki. Mo-
¿e z tym spêdzaniem snu z powiek to trochê prze-
sada, ale w ka¿dym razie sporo namiesza³. Ju¿ w
chwili, kiedy pojawi³y siê wstêpne specyfikacje,
niecierpliwie oczekuj¹cy na Dreamboxa High De-
finition fani przyjmowali je z mieszanymi uczucia-
mi. Z jednej strony, z wyrazem szacunku i dumy z
zapowiadanych rozwi¹zañ, z drugiej z niedowie-
rzaniem, czy tak rozbudowane urz¹dzenie wyj-
dzie poza fazê testów warsztatowych (rzeczywi-
œcie faza projektowo – testowa przeci¹ga³a siê
niemi³osiernie). Wyra¿ano obawy o cenê tego
technicznego cuda. Przesuwanie terminu premie-
ry generowa³o najró¿niejsze domys³y. Tymcza-
sem inni nie spali. Pojawi³y siê nawet z³oœliwe ko-
mentarze, ¿e pomys³ na DM 8000 HD to.. gwaran-
cja sukcesu konkurencji. Firma Dream Multimedia
bowiem, zamiast w miarê szybko wypuœciæ na ry-
nek „zwyk³ego” Dreamboxa wzbogaconego o
mo¿liwoœæ odbioru kana³ów w wysokiej rozdziel-
czoœci, zajmowa³a siê przed³u¿aj¹cym siê projek-
tem DM 8000 HD. A poniewa¿ rynek nie znosi
pró¿ni, wolne miejsce natychmiast zaczê³y wype³-
niaæ inne produkty. Z korzyœci¹ dla u¿ytkowników,
bo konkurencyjne rozwi¹zania okazuj¹ siê coraz
lepsze, a w DM wreszcie zrozumiano, ¿e rynek
ucieka i obecnie przygotowywany jest model HD
bêd¹cy odpowiednikiem DM 7025.

Tak wiêc kiedy po wielu miesi¹cach niecierpli-
wych oczekiwañ Dreambox DM 8000 HD PVR
DVD ujrza³ wreszcie œwiat³o dzienne, potwierdzi³o
siê, ¿e jest to najbardziej rozbudowany i najlepiej
wyposa¿ony cyfrowy odbiornik satelitarny (i ka-

blowo – naziemny te¿, w zale¿noœci od zainstalo-
wanych g³owic). O jego wyposa¿eniu kr¹¿y³y le-
gendy. Konstruktorzy wysoko postawili poprzecz-
kê, ¿eby wyobraziæ sobie skalê trudnoœci zadania
jakiego siê podjêli, trzeba sobie zdaæ sprawê, ¿e
nie chodzi³o tylko o do³o¿enie nagrywarki DVD,
czy mo¿liwoœæ instalacji dodatkowych g³owic.
Prawdziwym wyzwaniem by³o z³o¿enie tego
wszystkiego „do kupy” i oprogramowanie w taki
sposób, ¿eby dzia³a³o. Tak¿e w najbardziej ekstre-
malnych konfiguracjach (na przyk³ad wspó³praca
czterech modu³ów CI i dwóch wbudowanych
czytników, albo praca z wiêcej ni¿ dwoma g³owi-
cami). Czy i na ile to trudne zadanie siê uda³o?
Dziêki uprzejmoœci firmy SATWELL, oficjalnego
dystrybutora Dream Multimedia w Polsce bêdzie-
my siê mogli o tym przekonaæ.

Odbiornik dotar³ do nas w solidnej, bardzo sta-
rannie przygotowanej paczce. To rzadki widok, bo
bardzo czêsto za jedyne zabezpieczenie przesy-
³ek z elektronik¹ s³u¿y czarna folia i plastikowa ta-
œma w myœl zasady, „niech siê nabywca martwi,
to ju¿ jego k³opot”. W tym wypadku firma Satwell
stanê³a na wysokoœci zadania. Spod dwóch
warstw tekturowo – piankowego opakowania wy-
³oni³o siê czarno lakierowane, du¿e firmowe pu-
de³ko. Na frontowej œcianie nadrukowano srebrn¹
czcionk¹ stylizowany napis Dreambox DM 8000

HD PVR DVD. Przeciwn¹ stronê wype³nia nadruk
specyfikacji. Na pokrywie naklejono hologram po-
twierdzaj¹cy oryginalnoœæ urz¹dzenia. Poniewa¿
ju¿ starsze modele Dreamboxa by³y podrabiane,
mo¿na œmia³o za³o¿yæ, ¿e przy wysokiej cenie
8000, chêtnych do podrabiania bêdzie jeszcze
wiêcej. Pud³o ma budowê tradycyjn¹ dla tego ty-
pu opakowañ. 

Po otwarciu wysunê³o siê z niego... nastêpne
pude³ko. Tym razem z poziom¹ pokryw¹ i ele-
ganck¹ obwolut¹ z b³yszcz¹cym, srebrnym na-
drukiem. W koñcu jest to presti¿owy i luksusowy
model. Pod obwolut¹, na pokrywie podobny na-
druk. Otwieramy pokrywê i pod ni¹... nie, nie ma
ju¿ kolejnego pud³a, lecz widaæ Dreamboxa DM
8000 HD PVR DVD w ca³ej okaza³oœci.

Jednak w drugim pude³ku, pod skrzynk¹ od-
biornika by³o trzecie, a w nim wyposa¿enie: cha-
rakterystyczny, znany z poprzednich modeli pilot
zdalnego sterowania, baterie do pilota, kabel za-
silania sieciowego, ka-
bel DVI – HDMI do
pod³¹czenia Dream-
boxa do telewizora,
miniaturowy pendrive
z logo Dreambox o na-
drukiem o treœci „Re-
covery Stick”, oraz
ksi¹¿kowa instrukcja
obs³ugi w jêzykach
angielskim i niemiec-
kim. Do zestawu do³¹-
czono kartê Dream-
box V.I.P. Club.

Linia obudowy za-
chowuje stylistykê
marki, a poddana li-
ftingowi wygl¹da no-
woczeœnie. Srebrna
„fala” przebiegaj¹ca
przez œrodek przed-
niego panelu... to
kwestia gustu, ale jest
to w pewnym sensie
znak rozpoznawczy.
Obudowê wykonano z
pomalowanej na czar-
no blachy, sprawia
wra¿enie masywnej
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Pude³ko wyda³o siê doœæ ciê¿kie, wiêc powêdrowa³o na wagê. Ta pokaza³a a¿ szeœæ i pó³ kilograma! 
Zastosowanie znanego pilota to dobry pomys³,
sprawdzonych rozwi¹zañ siê nie zmienia. 

Obudowa DM8000 HD PVR DVD zachowa³a w³aœciw¹ dla marki stylistykê. Czarny kolor podkreœla ele-
gancjê. (fotoDM)



25TECHNIKA

sszzyyssttkkoommaajj¹¹ccaa  sskkrrzzyynnkkaa  mmaarrzzeeññ  ––  cczzêêœœææ  II

(to pewnie przez spore rozmiary). Panel przedni
zrobiono z b³yszcz¹cego, czarnego plastiku, po-
dobnie jak boczne os³ony, których zdjêcie jest
niezbêdne, aby dostaæ siê do œrodka. Aby nie by-
³o problemu z demonta¿em, producent zamieœci³
na swojej stronie http://www.dream-multimedia-
tv.de/ plik pdf z ilustrowanym opisem (w dziale
Download, opis w jêzyku angielskim). Opis ten
jest te¿ czêœci¹ instrukcji obs³ugi urz¹dzenia.

Na wykonanym „na wysoki po³ysk” panelu
przednim i bocznych os³onach odbijaj¹ siê œlady
palców, natomiast za wczeœnie powiedzieæ jak bê-
dzie z odpornoœci¹ na zarysowania i œcieranie.
Obawy wzbudza delikatny, plastikowy zatrzask
klapki. Przy nieostro¿nym u¿ytkowaniu mo¿e siê
z³amaæ, pewniejszym rozwi¹zaniem by³by ma-
gnes.

Po odchyleniu klapki wy³ania siê nagrywarka
DVD (2). Zastosowano model slim stosowany w
laptopach, dziêki czemu poni¿ej znalaz³o siê jesz-
cze miejsce na dwa gniazda dla modu³ów CI (1) i
dwa wbudowane czytniki kart kodowych (3). Da-
lej w prawo (nadal pod klapk¹) umieszczono czyt-
niki kart pamiêci Compact Flash (4) i SD (5), a na
koñcu gniazdo USB (6). Jeszcze bardziej w pra-
wo, ju¿ poza klapk¹ s¹ klawisze kursorów „góra –
dó³” (7), du¿y wyœwietlacz wykonany w technolo-
gii OLED (8), jasny sensor zdalnego sterowania
(9), a pod nim delikatnie podœwietlony na niebie-
sko wy³¹cznik StandBy (10).

Nad gniazdem zasilania sieciowego zamonto-
wano wy³¹cznik odcinaj¹cy urz¹dzenie od sieci
(bardzo potrzebna rzecz), obok niego prze³¹cznik
napiêcia zasilaj¹cego 110/200 V. Potem blok sze-
œciu wyjœæ typu CINCH: video composite, analo-
gowe audio stereo i video component (YprPb).
Dwa gniazda EuroScart (TV i VCR) u³o¿one s¹
jedno nad drugim. W centralnej czêœci panelu za-

instalowano cyfrowe wyjœcia dŸwiêku (optyczne i
coaxial), a pod nimi cyfrowy interfejs DVI, który w
Dreamboxie zosta³ nieco zmodyfikowany i obok
obrazu przenosi tak¿e dŸwiêk. To taka specjal-
noœæ DM, dziêki której z praktycznego punktu wi-
dzenia u¿ytkownik nawet nie zauwa¿a, ¿e brakuje
„prawdziwego” HDMI. Dalej na prawo port RS-
232 (nazwany te¿ portem „COM”), wyjœcie S-V-
ideo, a pod nimi druga para gniazd dla modu³ów
CI. W nastêpnej kolejnoœci zainstalowano dwa
gniazda USB 2.0, nad nimi gniazdo sieci ETHER-
NET, potem dwa gniazda na dodatkowe g³owice i
wreszcie dwie g³owice DVB-S2. Na ¿adnej z nich
nie zainstalowano przelotki. 

Dziêki sporym rozmiarom obudowy wnêtrze
jest przestronne i mimo ¿e musi pomieœciæ 3,5 ca-
lowy dysk twardy (SATA), oraz nagrywarkê DVD,
urz¹dzenie „ma czym oddychaæ”. U³atwia to gór-
na czêœæ obudowy z gêsto naciêtymi otworami,
podobnie wykonano podstawê.

Dziêkujemy firmie SATWELL http://www.sa-
twell.pl z Wroc³awia za udostêpnienie odbiornika
do testów.

Opracowa³ Z. MARCHEWKA
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Cz³onkowska karta Dreambox V.I.P. Club

Do³¹czony Pendrive (500 MB) nie zawiera ¿adnego oprogramowania, ale bardzo siê przyda, do insta-
lacji dodatkowych systemów w opcji multiboot.

Panel przedni (rys. DM)

Gniazda modu³ów CI na tylnej œciance to idealne rozwi¹zanie dla wykupionych na d³ugi okres abo-
namentów. Zgodnie z zasad¹ „w³ó¿ i zapomnij”.

Ekran startowy DM8000HD PVR DVD


