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AVIRA 300HD to pierwszy odbiornik marki LINBOX prezentowany na
³amach „TV-Sat Magazynu”. Jest odbiornikiem PVR Ready wysokiej roz-
dzielczoœci, a jego system operacyjny zosta³ oparty na systemie Linux. Choæ
takie zestawienie kojarzy siê zazwyczaj ze sprzêtem spod znaku Dream Mul-
timedia, albo jego klonami, w tym wypadku mamy do czynienia z niezale¿n¹
konstrukcj¹ z w³asnym systemem operacyjnym, w cenie oko³o 650 z³.

Sprzêt dotar³ do nas w handlowym opakowaniu, czyli niewielkim, lakie-
rowanym pude³ku kartonowym, ze zdjêciem produktu z przodu i z ty³u,
oraz angielskojêzyczn¹ specyfikacj¹ po bokach. 

Metalowa obudowa ma wymiary 28 cm x 23,5 cm x 5,5 cm (z nó¿kami
6 cm). Odbiornik (wraz z kablem zasilaj¹cym) wa¿y 1,29 kg. Obudowa zo-
sta³a dobrze zabezpieczona przezroczyst¹, solidn¹, dwuwarstwow¹ foli¹
chroni¹c¹ lakierowan¹ na czarno (po³ysk) powierzchniê przed zarysowa-
niem w czasie transportu. Oderwany w tylnej czêœci fragment folii nie jest
powodem do obaw, ¿e kupiony egzemplarz by³ u¿ywany. Po prostu w taki
sposób zosta³y naklejone plomby gwarancyjne. Folia trzyma mocno i doœæ
trudno j¹ oderwaæ. 

Wykonany z tworzywa sztucznego panel przedni tak¿e zosta³ zabezpie-
czony foli¹ ochronn¹. Przylega ona bardzo œciœle, jest prawie niewidoczna i
w pierwszym momencie mo¿e siê wydawaæ, ¿e panel jest matowy. Jednak
po jej oderwaniu ukazuje siê b³yszcz¹ca jak ca³a obudowa powierzchnia
przedniej œcianki. Jest ona podzielona na pó³ srebrn¹ listw¹, oko³o 4,5 cm
od lewej krawêdzi wkomponowano w ni¹ przycisk StandBy.

Nad listw¹, w centralnej czêœci panelu umieszczono czterosegmentowy
wyœwietlacz oraz czujnik zdalnego sterowania i diody sygnalizuj¹ce zasilanie
(czerwona) i sygna³ (zielona). Dolna czêœæ to klapka odchylana po naciœniê-
ciu zatrzasku w czêœci œrodkowej. 

Pod ni¹, od lewej zainstalowano przyciski steruj¹ce: menu, kana³ góra –
dó³, si³a g³osu i OK. Obok znajduje siê gniazdo USB, którego lokalizacja po-
dobnie jak w przypadku innych konstrukcji wzbudza spore emocje: z jednej
strony pod³¹czenie dysku USB na sta³e uniemo¿liwia zamkniêcie klapki, z
drugiej – czêste pod³¹czanie pamiêci USB z multimediami do gniazda z
przodu jest wygodniejsze. Dlatego projektantom przysz³ych konstrukcji
proponowa³bym rozwi¹zanie, które mo¿e pogodziæ wszystkich: monta¿
gniazda USB jednak z ty³u (jest to mimo wszystko mniej kontrowersyjne
i znajduje wiêcej zwolenników) i do³¹czenie przed³u¿acza z gniazdem
umieszczonym na podstawce, samodzielnie stoj¹cej, magnetycznej, albo
na przyssawce, dla tych, którzy czêœciej chc¹ ¿onglowaæ pamiêciami USB
pod³¹czanymi do tego gniazda. Wracaj¹c do mo¿liwoœci odtwarzania multi-
mediów z pamiêci USB: jest to atut tej konstrukcji i Avira 300HD sprawi³a
pod tym wzglêdem niema³¹ niespodziankê. Bêdzie siê mo¿na o tym prze-
konaæ w dalszej czêœci prezentacji.

W œrodkowej czêœci przedniego panelu umieszczono zatrzask klapki,
a z prawej czytnik kart kodowych. Odbiornik nie posiada gniazda dla mo-
du³ów CI.

Blisko lewej krawêdzi tylnego panelu umieszczono dwa gniazda „F”: u gó-
ry wejœcie LNB, pod nim – wyjœcie z przelotki. Obok znajduje siê gniazdo Eu-
roScart z sygna³ami RGB, potem cztery gniazda CINCH: wyjœcie video compo-
site, analogowe wyjœcia audio L/R, i cyfrowe wyjœcie audio (S/PDIF), wyjœcie
HDMI i port serwisowy RS-232, a pod nim port RJ-45 sieci ETHERNET. Ze-
staw uzupe³nia wy³¹cznik sieciowy i kabel zasilaj¹cy zainstalowany na sta³e. 

Dziêkujemy firmie LinBOX DIGITAL EUROPE, http://www.linbox.pl
z Opatowa za udostêpnienie odbiornika LinBOX Avira 300HD do testów.
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Pudełko ma wymiary niewiele większe od samego odbiornika, próż-
no w nim szukać wkładek dystansujących i zabezpieczających przed
ewentualnymi skutkami nieostrożnego obchodzenia się z przesyłką
w czasie transportu.

Jedynym elementem sterującym bezpośrednio na panelu przednim
jest przycisk StandBy.

Taki przedłużacz sprawia, że do umieszczonego na tylnym panelu
gniazda USB można uzyskać wygodny dostęp.

Pozostałe przyciski sterujące zainstalowano pod klapką.

Pilot niewielki, z klasycznym układem rozetki, waży 84 g. Dobrze le-
ży w dłoni, przyciski podstawowych funkcji rozmieszczono wygodnie.
Zasilany dwoma bateriami AAA.

Panel tylny sprawia wrażenie przestronnego.


