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Specjalny, przeznaczony do zastosowañ w takich urz¹dzeniach dysk
twardy Seagate Pipeline zainstalowany w tym dekoderze sprawdza siê zna-
komicie. Dziêki niemu dekoder jest zaskakuj¹co cichy i korzystanie z niego
jest pod tym wzglêdem bardzo komfortowe. Testy potwierdzi³y, ¿e wybór te-
go dysku by³ strza³em w dziesi¹tkê. Podczas kilkugodzinnej pracy polegaj¹-
cej na nagrywaniu programu HD i jednoczesnym odtwarzaniu innego na-
grania (tak¿e HD) obudowa by³a letnia (30,4°C), a umieszczony w œrodku
czujnik pokaza³ temperaturê 35,7 °C. W czasie pomiaru obudowa by³a za-
mkniêta jak podczas normalnego u¿ytkowania. Doœæ ciep³y by³ dysk (oko³o
50°C), ale wed³ug specyfikacji do takiej w³aœnie pracy jest przystosowany
i wytrzymuje znacznie wiêcej (nawet do 75°C).

Dysk ma pojemnoœæ 500 GB, a wiêc jest niemal dwa razy wiêkszy ni¿ w po-
przednim modelu dekodera PVR. 150 GB zarezerwowano na potrzeby us³ug
VoD, natomiast u¿ytkownik dysponuje reszt¹, czyli a¿ 350 GB. Daje to mo¿li-
woœæ nagrania oko³o 300 godzin programów o standardowej rozdzielczoœci lub
100 godzin programów HDTV. Oczywiœcie s¹ to czasy szacunkowe i uœrednio-
ne, precyzyjne wartoœci zale¿¹ od wielkoœci strumienia nagrywanych progra-
mów. Utrzymano znan¹ z poprzedniego modelu funkcjê automatycznego za-
rz¹dzania dyskiem, polegaj¹c¹ na kasowaniu starszych nagrañ, aby zrobiæ miej-
sce na nowe, jeœli zajdzie taka potrzeba. Funkcjê tê mo¿na wy³¹czyæ i zarz¹dzaæ
wolnym miejscem na dysku rêcznie. Przyda³aby siê opcja szybkiego kasowania
wszystkich nagrañ, albo formatowania dysku. Teraz, aby usun¹æ ca³¹ zwartoœæ
katalogu nagrañ, trzeba po kolei zaznaczaæ poszczególne pliki i usuwaæ je po-
jedynczo. Jeœli jest ich du¿o, jest to zadanie absorbuj¹ce. Brak mo¿liwoœci for-
matowania podyktowany jest zapewne tym, ¿e na dysku s¹ jeszcze dane VoD.
Jeœli faktycznie tak jest, to mo¿e da³oby siê podzieliæ dysk na dwie niezale¿ne
partycje i jedn¹ z nich przydzieliæ na us³ugi operatora, a drug¹ na potrzeby u¿yt-
kownika? Wówczas formatowanie by³oby mo¿liwe. A mo¿e w menu obs³ugi na-
grañ u¿ytkownika dodaæ po prostu opcjê „Kasuj wszystko”?

Nagrywanie sygnalizuje niebieska (trochê nietypowo) dioda umiesz-
czona po lewej stronie panelu przedniego. Po zainicjowaniu nagrywania na
ekranie pojawia siê te¿ na kilka sekund komunikat „Nagrywanie rozpoczê-
te”. Nagrane programy dostêpne s¹ w menu VoD po naciœniêciu klawisza B,
lub, o czym wspomina³em wczeœniej, z poziomu menu EPG.

Podobnie jak poprzedni model dekodera PVR Cyfry+, PACE HDS
7241/91 obs³uguje proste instalacje z jednym konwerterem (lub jedn¹ ante-
n¹ Hot Bird-Astra) oraz bardziej zaawansowane z dwoma. Oczywiœcie w
pierwszym wypadku nie ma mo¿liwoœci nagrywania jednego, a odbioru in-
nego programu w tym samym czasie, jeœli nie pochodz¹ one z tej samej czê-
œci pasma i polaryzacji (te kwestie ju¿ wiele razy opisywaliœmy). Nie ma na-
tomiast problemu z niezale¿nym nagrywaniem kana³ów telewizji satelitar-
nej i ogl¹daniem kana³ów telewizji naziemnej (cyfrowej), lub odwrotnie,
bez wzglêdu na rodzaj instalacji satelitarnej. Mo¿na nagrywaæ i w tym sa-
mym czasie odtwarzaæ nagranie z dysku. Tak¿e to, które jest aktualnie reje-
strowane, dziêki czemu nie trzeba czekaæ do koñca, aby obejrzeæ nagrywa-
ny film. Nie da siê nagrywaæ dwóch kana³ów jednoczeœnie.

PACE HDS 7241/91
– najnowszy dekoder HD Cyfry+ 
z twardym dyskiem – część III

Przeprowadzenie aktualizacji którą udostępniono krótko przed naszą
publikacją, trwało trzy minuty i w jej wyniku w odbiorniku pojawiła się
wersja oprogramowania o oznaczeniu widocznym na ilustracji.

Programowanie kanałów DVB-T trwa kilka minut i kończy się infor-
macją, że programy naziemne zostały zapamiętane.

Żadnego problemu nie było z wyszukaniem i zaprogramowaniem te-
stowego multipleksu z nadajnika na górze Skrzyczne (multipleks MPEG-2). 
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Plusem jest niezale¿na obecnoœæ sygna³u wideo na wyjœciach SCART i
HDMI. 

Programy cyfrowej telewizji naziemnej (DVB-T) zapisywane s¹ na li-
œcie kana³ów standardowo dla dekoderów Cyfry+, na pozycjach od 980.

Korzystaj¹c z dostêpnoœci sygna³u DVB-T naszych po³udniowych s¹sia-
dów, chcia³em sprawdziæ, czy nie bêdzie problemów z odbiorem kana³ów
telewizji zagranicznych, jeœli odbiornik znajdzie siê w ich zasiêgu. Mieszkañ-
cy stref przygranicznych mogliby wówczas odbieraæ cyfrow¹ telewizjê na-
ziemn¹, bez wzglêdu na to jak skandaliczne opóŸnienia w jej wdra¿aniu bê-
dziemy obserwowaæ na polskim rynku. Niestety, nie uda³o siê tej mo¿liwo-
œci potwierdziæ. Poziom sygna³u czeskich multipleksów nie by³ co prawda
tak silny jak docieraj¹cy z polskiego nadajnika, ale mimo to by³ wystarcza-

j¹cy, aby odbieraæ bez problemów czeskie programy za pomoc¹ zewnêtrz-
nych tunerów DVB-T i odpowiednio wyposa¿onych telewizorów. Tymcza-
sem PACE HDS 7241/91 nie wyszuka³ czeskich stacji (testowaliœmy mo¿li-
woœci na trzech antenach w odleg³oœci oko³o 60 km od granicy z Czechami),
co wskazywa³oby na ni¿sz¹ czu³oœæ g³owicy tego dekodera. Jednak to zagad-
nienie wymaga jeszcze weryfikacji.

Pozosta³e opcje, dla opisu których, niestety, zabrak³o miejsca, zorgani-
zowano podobnie jak w dekoderze Philips DSR 7201/91. Odtwarzanie na-
grañ, przewijanie, timeshifting, timer, blokadê rodzicielsk¹, wybór fonii i
napisów, lista kana³ów (bez mo¿liwoœci edycji) czy ustawienia podstawowej
konfiguracji obs³uguje siê tak samo.

W pierwszej czêœci artyku³u prezentowaliœmy model pilota, jaki dotar³ do
nas w paczce z dekoderem. Takie piloty by³y do³¹czane do pierwszej serii urz¹-
dzeñ. Obecnie dekodery wyposa¿ane s¹ w piloty przedstawione na fotografii. 

Opracowa³ Z. Marchewka. Ilustracje autora

Tuner satelitarny:
– Zakres czêstotliwoœci wejœciowej:  

od 950 do 2150 MHz
– Poziom sygna³u wejœciowego: 

od -60 do -25 dBm
– Impedancja wejœciowa: 75 Ohma
– Zasilanie konwertera: 

13/18V, 350 mA max
– Sterowanie wysokim pasmem: 22 kHz
– Diseqc 1.0
– Modulacja: 

QPSK (DVB-S), 8PSK (DVB-S2)

Tuner telewizji naziemnej:
– Czêstotliwoœæ wejœciowa: 

UHF 470-862 MHz (szer. kana³u 8 MHz)
VHF 174-222 MHz (szer. kana³u 7 MHz)

– Poziom sygna³u wejœciowego: 
od -78 do -35 dBm

– Zakres przenoszonych czêstotliwoœci: 
od 47 do 862 MHz

– Modulacja: COFDM opcja 2 k i 8 k,
Szer. pasma: 7 lub 8 MHz

Rodzaj modulacji: 
QPSK, 16-QAM,  64-QAM

– Sieæ: MFN/SFN
– Sprawnoœæ kodu splotowego: 1/2 do 7/8

Video:
– MPEG2 MP@Ml (SD)
– MPEG2 MP@Hl (HD)

– MPEG4 AVC MP@l3 (H264 SD)
– MPEG4 AVC MP@l4 (H264 HD)
– MPEG4 AVC HP@l4 (H264 HD)
– Format obrazu: 4:3 i 16:9
– Rozdzielczoœæ: do 1080i (1920x1080)
– Grafika 2D

Audio:
– Zgodny z ISO/IEC 13818-3
– MPEG-1, warstwa I i II
– Tryb pracy: mono, stereo, joint stereo
– Dolby Digital

System:
– Procesor STi7105
– Pamiêæ DDR: 256 MB (800 MHz) 

Flash: 32 MB
– Dysk twardy: 500 GB

Porty transmisji danych:
– USB 2.0 (2 szt.)
– Ethernet 10/100 BaseT

Ściana przednia oraz boczna:
– Przyciski: W³./Standby, w górê, w dó³, w

prawo, w lewo (klawisze nawigacji po
menu lub zmiany g³oœnoœci i kana³u)

– Wyœwietlacz: VFD, 16 znaków
– Kontrolka zasilania: dioda LED
– Odbiornik sygna³ów pilota: 

czujnik podczerwieni

– Czytnik kart: zgodny z ISO 7816 1-3
– Gniazdo USB 2.0

Ściana tylna:
– Wejœcie anteny satelitarnej: 2 x typ F ¿eñski
– Wejœcie anteny naziemnej:

typ IEC 169-2 ¿eñski
– Wyjœcie anteny naziemnej: 

typ IEC 169-2 mêski
– Gniazda Scart: telewizor
– Wyjœcie HDMI
– Wyjœcia SPDIF: elektryczne, optyczne
– Wyjœcia dŸwiêku analogowego: 

2 x RCA (lewy, prawy)
– Gniazdo Ethernet: typ RJ45
– Gniazdo USB: typ A

Pozostałe parametry:
– Temperatura pracy: od +10 do +40 C
– Temperatura przechowywania: 

od -25° do +70° C
– Zasilacz: napiêcie wejœciowe 

200 do 240 V AC; 50 Hz; 0,6A, 
napiêcie wyjœciowe:  12 V; 3,33 A

– Masa (wraz z zasilaczem i pilotem): 1,9kg
– Wymiary: 235x205x65 mm
– Pobór mocy: maks. 40 W (podczas pracy),

mniej ni¿ 0,5 W 
(w trybie standby, 

gdy terminal nie nagrywa audycji).

Specyfikacja techniczna dekodera PACE HDS 7241/91 (według instrukcją obsługi)

Nowy pilot do dekodera Pace HD PVR

Na ekranie lokalny program TVK Katowice.


