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Do oferty dekoderów Cyfrowego Polsatu do³¹czy³ DVR 7400 HD, od-
biornik wysokiej rozdzielczoœci z twardym dyskiem. Jego producentem jest
firma Echostar, jeden ze sta³ych producentów boxów dla „s³onecznej” plat-
formy.

W pude³ku wraz z odbiornikiem znajduj¹ siê: pilot zdalnego sterowania,
baterie, kabel zasilaj¹cy oraz kable EuroScart i HDMI. Jak widaæ sprzêt jest
gotowy do pod³¹czenia zarówno do instalacji standardowej rozdzielczoœci, jak
i HD, wiêc abonent nie musi sobie zawracaæ g³owy kuponem dodatkowych
kabli. Komplet uzupe³nia karta gwarancyjna i drukowana instrukcja obs³ugi
z nadzwyczajnie jak na dzisiejsze standardy du¿¹ czcionk¹. Obecnie napraw-
dê rzadko mo¿na papierowe instrukcje (jeœli w ogóle s¹) przegl¹daæ bez lupy.
Elektroniczna wersja tej instrukcji, udostêpniona na stronach internetowych
operatora, prezentuje siê jeszcze lepiej, bowiem wszystkie ilustracje s¹ kolo-
rowe o niewielkiej kompresji, dziêki czemu mo¿na je powiêkszaæ, a¿ bêd¹ wi-
doczne wszystkie detale.

Cyfrowy Polsat przyzwyczai³ nas do tego, ¿e firmowe dekodery s¹ zazwy-
czaj ma³e i lekkie. Mo¿e nie miniaturowe (choæ w ofercie jest te¿ model mi-
ni), ale nale¿¹ jednak do grupy urz¹dzeñ o ma³ej, a co najwy¿ej œredniej wiel-
koœci obudowy. Tym razem jest inaczej, co jednak specjalnie nie dziwi. Mamy
wszak do czynienia z dekoderem wyposa¿onym w du¿y, 3,5-calowy dysk twar-
dy. Czarna, metalowa obudowa prezentuje siê zatem zupe³nie inaczej ni¿
srebrne „maluchy” sprawiaj¹ce wra¿enie plastikowych zabawek. Ma wymia-
ry 36 x 26 x 6 cm i wa¿y 4,3 kg.

Czytnik karty kodowej umieszczono w lewym dolnym rogu. Karta wysta-
je na zewn¹trz oko³o piêciu milimetrów, co trochê zaskakuje, bo w dekode-
rach tej wielkoœci czytniki schowane s¹ zazwyczaj pod odchylan¹ klapk¹ (nie-
z³ym rozwi¹zaniem jest te¿ opisywany niedawno przy okazji prezentacji deko-

dera Familijnego pomys³ umieszczenia czytnika z boku). Nad kart¹ zainstalo-
wano port USB, na razie nieczynny (do „przysz³ych zastosowañ”), a nad nim
nadrukowano widoczne z daleka logo platformy. W œrodkowej czêœci panelu
umieszczono zupe³nie niewidoczny, gdy nie jest pod³¹czone zasilanie, wy-
œwietlacz. W trybie Standby tradycyjnie pe³ni on rolê zegara, w czasie odbio-
ru wyœwietla nazwê odbieranego kana³u, a podczas operacji w menu pokazu-
je skrótowo, co siê robi. Niew¹tpliwym plusem jest mo¿liwoœæ regulacji pozio-
mu jasnoœci wyœwietlacza oddzielnie dla normalnej pracy i dla trybu Standy.
Po prawej stronie wyœwietlacza umieszczono rozetkê z klawiszami kursorów
i klawiszem OK, a obok dwa du¿e klawisze MENU i EXIT. Dziêki takiej kon-
strukcji mo¿na czêœæ operacji wykonaæ bez u¿ycia pilota. Jeszcze dalej, blisko
prawej krawêdzi panelu zainstalowano wy³¹cznik Standby. Stan pracy sygna-
lizowany jest jego kolorowym podœwietleniem (zielone – w³¹czony, czerwone
– wy³¹czony). Nad wy³¹cznikiem nadrukowano du¿¹ czcionk¹ nazwê produ-
centa i (mniejsz¹) symbol odbiornika.

W dekoderze zainstalowano dwie g³owice, dziêki czemu mo¿liwe jest
niezale¿ne nagrywanie jednego i ogl¹danie innego kana³u. Oczywiœcie do te-
go potrzebna jest odpowiednia instalacja antenowa. Wejœcia obydwóch g³o-
wic znajduj¹ siê oko³o 5 centymetrów po lewej krawêdzi tylnej œcianki. S¹ nie-
typowo umieszczone w pionie, jedno nad drugim. Konstruktorzy nie przewi-
dzieli przelotki, za to konfiguracja odbiornika umo¿liwia pracê tylko z jedn¹
anten¹ (mo¿na to porównaæ do wewnêtrznej przelotki do drugiej g³owicy,
w³¹czanej z poziomu menu). Wiêcej na temat konfiguracji instalacji anteno-
wej napiszemy w drugiej czêœci testu. Bardzo blisko dolnego wejœcia anteno-
wego znajduj¹ siê gniazda wyjœciowe analogowych sygna³ów audio (CINCH
L/R), obok nich jest optyczne wyjœcie cyfrowego dŸwiêku i dwa gniazda Eu-
roScart (RGB). Jako jeden z nielicznych Echostar DVR 7400 HD dostarcza
sygna³ów analogowych niezale¿nie od ustawieñ wyjœcia cyfrowego, co ozna-
cza, ¿e mo¿na jednoczeœnie pod³¹czyæ telewizor HDTV do gniazda HDMI
i drugi, standardowy, do EuroScart. Dalej zainstalowano gniazdo HDMI,
a obok niego kolejny port USB i gniazdo sieci komputerowej RJ-45, podob-

Dekoder zapakowano w lakierowane na barwy platformy, kartono-
we pudełko. Wykonane z miękkiego tworzywa kształtki w miarę dobrze
stabilizują urządzenie w środku pudełka, choć nie jest to zabezpieczenie
wystarczające na trudniejsze warunki transportu.

Panel przedni wykonany z czarnego plastiku został wykończony
na wysoki połysk.

Panel tylny, tradycyjny, srebrny, metalowy.

ECHOSTAR DVR 7400 HD
– dekoder HDTV z twardym dyskiem
od Cyfrowego Polsatu - część I

Dysk twardy został zainstalowany centralnie, w specjalnym uchwy-
cie.  Jest dobrze wyciszony.
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nie jak przednie gniazdo USB, tak¿e do wykorzystania w przysz³oœci. Ostat-
nim elementem na tylnym panelu jest gniazdo kabla zasilaj¹cego. 

Zrezygnowano z modulatora, co w sprzêcie high definition wydaje siê de-
cyzj¹ rozs¹dn¹: po co zwiêkszaæ koszty dla marnej jakoœci? Natomiast szko-
da, ¿e nie zainstalowano wyjœæ component. Maj¹ one swoich zwolenników,
a dla wielu posiadaczy telewizorów z jednym wejœciem HDMI, gniazda com-
ponent s¹ dobrym sposobem na unikniêcie przek³adania kabli albo kupowa-
nia dodatkowych prze³¹czników. Ale tak¹ tendencjê sygnalizowaliœmy ju¿ kil-
ka miesiêcy temu, przy prezentacji odbiornika innego producenta. Oby nie
sta³o siê to regu³¹.

Czêœæ panelu tylnego zajmuj¹ otwory wentylacyjne, bezpoœrednio za ni-
mi znajduje siê p³yta zasilacza. Ma³y wentylator (4 cm) umieszczono z przo-
du, niejako po przek¹tnej, w czasie pracy strumieñ powietrza obejmuje p³ytê
g³ówn¹, dysk i zasilacz. Poniewa¿ jednak odbiornik nie rozgrzewa siê nad-
miernie, wentylator krêci siê bardzo wolno i jest praktycznie nies³yszalny. Do-
piero kiedy pracuje z pe³n¹ prêdkoœci¹, jest dokuczliwy. Górna p³yta obudo-
wy jest g³adka, bez ¿adnych otworów wentylacyjnych; umieszczono je za to po
bokach.

Pilot dobrze wyprofilowany nieŸle le¿y w d³oni. Uk³ad klawiszy z rozetk¹,
przyciskiem OK i dodatkowymi klawiszami w centralnej czêœci. Rozk³ad
funkcji tradycyjny dla urz¹dzeñ PVR, z umownym podzia³em na górn¹ czêœæ
obs³uguj¹c¹ przede wszystkim odbiór i doln¹ z funkcjami zarz¹dzaj¹cymi na-
grywaniem i odtwarzaniem.

Instrukcja obs³ugi podaje, ¿e dekoder pobiera 56 W mocy. Jest to raczej
wartoœæ maksymalna, zmierzona moc by³a mniejsza i nie przekracza³a 30 W
w czasie nagrywania i 24 W w trybie StandBy.

Wbudowany dysk twardy ma pojemnoœæ 320 GB, ale u¿ytkownik mo¿e z te-
go wykorzystaæ 207 GB. Reszta jest zarezerwowana na potrzeby przysz³ych us³ug.

Odbiornik generuje grafikê ekranow¹ w wysokiej rozdzielczoœci. Popra-
wia to czytelnoœæ i zwiêksza iloœæ informacji, jakie mieszcz¹ siê na ekranie.
Grafikê rozpoznaj¹ posiadacze innych Echostarów, bowiem menu jest skon-
struowane bardzo podobnie. Z. Marchewka. Ilustracje autora

Pilot jest grubszy niż większość takich sterowników.

Ekran „systemowy” zawiera informacje o wersji oprogramowania,
sprzętu, numery karty i modułu, wreszcie adresy i telefony kontaktowe.
Z tej strony uzyskuje się dostęp do kolejnych poziomów menu.

Ustawień rozdzielczości sygnału na wyjściu HDMI dokonuje się bez-
pośrednio z pilota. Opcje formatowania obrazu działają trochę niestan-
dardowo. Wynika to zapewne ze wspomnianej wcześniej niezależności
sygnałów na wyjściach EuroScart i HDMI.

Dane ogólne
– EchoNAV – wielojêzyczny interfejs

u¿ytkownika
– 7-dniowy elektroniczny

przewodnik po programach
(EPG)

– Wiele trybów wyszukiwania
– Zaawansowane sortowanie

i grupowanie kana³ów
– Aktualizacja oprogramowania

przez Internet/ satelitê (OTA)
– Proporcja ekranu: 4:3, 16:9
– Konwersja proporcji ekranu:

Letterbox, Pan-Scan, pe³ny ekran
– Regulacja g³oœnoœci dla ka¿dego

kana³u osobno

– Wyciszenie dŸwiêku
– Nadzór rodzicielski z blokad¹

funkcji instalacji i blokad¹
odbiornika

– Zgodnoœæ z MPEG-2/DVB
– Zgodnoœæ z MPEG4/DVB-S2

Demodulator odbiornika
– Zakres czêstotliwoœci (950–2150

MHz)
– Z³¹cze IF typ F, 2 wejœcia
– Sterowanie konwerterem 13/18 V,

0/22 kHz, DiSEqC TM 1.0
– Demodulator QPSK, C/Ku-Band,

8PSK (DVB-S2/LDPC)
– Przep³ywnoœæ danych 2–45 Msym/s

(zgodnoœæ z SCPC/MCPC)

– System wideo PAL
Zasilanie

– Zasilanie 230 V, 50/60 Hz, 56W
– LNB i DiSEqC 13 V/18 V, 400 mA

(maks.)

A1.4 Wymiary fizyczne
– Waga 4300 g
– Wymiary (szer. x d³. x wys.) 36 x 26

x 6 [cm] (bez podstawki)

Warunki zewnętrzne
– Temp. sk³adowania od -20 do +70

stopni Celsjusza (bez kondensacji)
– Temp. robocza od -0 do +45

stopni Celsjusza (bez kondensacji)

Gniazda przyłączeniowe
– Z³¹cze SCART TV/Video
– Z³¹cze RCA AUDIO L/R
– Wyjœcie wideo RGB TV (SCART)
– Wyjœcie kompozytowe wideoTV

(SCART)
– Wyjœcie Dolby Digital S/PDIF

(optyczne)
– Ethernet z³¹cze sieciowe (przysz³e

zastosowania)
– USB (przysz³e zastosowania)
– HDMI HDTV

Dysk twardy
– Pojemnoœæ dysku: 320 GB

Specyfikacja odbiornika (na podstawie instrukcji obsługi)


