
Mimo niezwyk³ej popularnoœci odtwarzaczy DVD, spora grupa odbiorców
nadal zainteresowana jest mo¿liwoœci¹ samodzielnego nagrywania progra-
mów telewizyjnych. W zwi¹zku z tym wœród abonentów platform cyfrowych
wzrasta zapotrzebowanie na dekodery PVR (Personal Video Recorder). Na ³a-
mach „TV-Sat Magazynu” prezentowaliœmy PVR Cyfrowego Polsatu o standar-
dowej rozdzielczoœci, oraz wiele tego typu urz¹dzeñ „niezale¿nych”. Poniewa¿
jedn¹ z najwiêkszych zalet dekoderów PVR jest jakoœæ zapisanego materia³u
identyczna z t¹, z jak¹ emitowa³ go nadawca, tym wiêkszy apetyt odbiorców na
zapis emisji wysokiej rozdzielczoœci. Pierwszy dekoder HDTV z twardym dys-
kiem udostêpni³a platforma n (równie¿ prezentowany by³ na ³amach „TV-Sat
Magazynu”), obecnie tego typu urz¹dzenie adresuje do swoich abonentów Cy-
fra+.

Philips PVR HD DSR7201/91 jest dedykowanym do odbioru programów
platformy Cyfra+ dwug³owicowym dekoderem wyposa¿onym w twardy dysk.
Podobnie jak w przypadku nRecordera nie ca³a pojemnoœæ dysku zosta³a prze-
znaczona do dyspozycji u¿ytkownika, czêœæ zajmie wypo¿yczalnia filmów, o
której napiszemy wkrótce po jej uruchomieniu. 

Charakterystyczn¹ cech¹ czarnej, metalowej obudowy jest brak otworów
wentylacyjnych na górnej œciance. Ch³odzenie wymuszone jest zainstalowa-
nym w œrodku wentylatorem, który zwiêksza g³oœnoœæ ca³ej konstrukcji, ale
mo¿na dziêki temu ustawiæ na tym dekoderze inne urz¹dzenie, a przep³yw po-
wietrza nie zostanie ograniczony. Na panelu przednim, od lewej strony umiesz-
czono podœwietlony kolorowymi diodami w³¹cznik, nad nim klawisze oznaczo-
ne jako Menu, Biblioteka i Pilot, dalej w prawo diody sygnalizuj¹ce miêdzy in-
nymi nagrywanie, klawisze odpowiadaj¹ce kursorom i przyciskowi OK z pilota
zdalnego sterowania, wyœwietlacz (numer kana³u, odtwarzanie, a w trybie
standby zegar), a po jego prawej stronie zestaw klawiszy steruj¹cych funkcja-
mi nagrywania i odtwarzania (tak¿e rozetka). Jeszcze bardziej w prawo czytnik
karty abonamentowej ukryty pod odchylan¹ klapk¹.

W lewym, dolnym rogu panelu tylnego zainstalowano
dwa gniazda wejœciowe sygna³u satelitarnego, obok gniaz-
do RJ-45 (Ethernet), powy¿ej wejœcie anteny naziemnej i
wyjœcie z modulatora. Nastêpnie pionowo ustawione
gniazdo USB, oraz trzy gniazda cinch z sygna³ami audio
(cyfrowe, oraz analogowe lewy i prawy). EuroScart Magne-
towid zainstalowano nad scartem do telewizora. Dalej w
prawo wyjœcie HDMI, otwory wentylatora i gniazdo zasila-
nia sieciowego. Zaskakuje brak wyjœæ Component Video.
Obok klawisza PILOT uruchamiaj¹cego przegl¹d pro-
gramów, umieszczono klawisz + odpowiedzialny za
wyœwietlanie opisów.

Pilot zdalnego sterowania, choæ odmienny konstrukcyj-
nie od znanego z Mediasatów, jest podobny funkcjonalnie.
Odmienna konstrukcja eliminuje dokuczliwy problem wy-
padaj¹cej „klapki”. Pilot jest porêczny i doœæ wygodny w
u¿yciu, a wielkoœæ klawiszy i ich rozstawienie nie pozosta-
wiaj¹ wiele do ¿yczenia. Nie od dzisiaj jednak wiadomo, ¿e
ocena pilota to wypadkowa wielu przyzwyczajeñ i bêd¹ za-
pewne u¿ytkownicy, którym ten pilot nie przypadnie do gu-
stu.

Dekoder doœæ d³ugo siê uruchamia. Od w³¹czenia do
sieci do uzyskania odbioru trzeba odczekaæ oko³o minuty,
start z trybu standby zajmuje oko³o 30 – 35 sekund.

Wygl¹d i funkcjonalnoœæ menu trochê zaskakuje, bo-
wiem wraz z wprowadzeniem sprzêtu nowej generacji
mo¿na by³o oczekiwaæ czegoœ bardziej przystaj¹cego do
dzisiejszych standardów. Nie chodzi o grafikê pe³n¹ wodo-
trysków, bo bez tego mo¿na siê obejœæ, ale dziwi kurczo-
we trzymanie siê wprowadzonych kilka lat temu ograni-
czeñ funkcjonalnych, których sens bardzo trudno dzisiaj
wyt³umaczyæ. 

Jednym z irracjonalnych rozwi¹zañ z punktu widzenia u¿ytkownika jest brak
mo¿liwoœci swobodnego programowania, z indywidualnym przeszukiwaniem
pojedynczych transponderów z ró¿nych satelitów w³¹cznie. 

Z kolei jednym z jaœniejszych punktów systemu jest mo¿liwoœæ przegl¹dania
informacji o programie bie¿¹cym i nastêpnych na dowolnie wybranym kanale
platformy, bez koniecznoœci jego zmiany. Trzeba jednak przypomnieæ, ¿e nie
jest to nowa funkcjonalnoœæ tego modelu, lecz jest ona obecna od pocz¹tku
istnienia odbiorników Mediasat z oprogramowaniem MHW.
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Grafikê ekranow¹ utrzymano w stylu znanym z odbiorników Mediasat Cy-
fry+

Jest tylko jedna opcja programowania kana³ów – szybkie wyszukiwanie.

Archaiczny jest sposób tworzenia i organizacji listy kana³ów ulubionych.



W odbiorniku, który trafi³ do testów, by³a wczeœniejsza, obarczona pewn¹
iloœci¹ b³êdów wersja oprogramowania systemowego. Na szczêœcie pod ko-
niec grudnia pojawi³a siê nowsza, w której wiêkszoœæ bardziej dokuczliwych
niedogodnoœci usuniêto. Co prawda nie wszystko uleg³o poprawie, ale obec-
nie obs³uga urz¹dzenia jest bardziej komfortowa. Choæ nadal odbiornik na
przyk³ad nie „trzyma” niektórych ustawieñ: mimo i¿ wybrany zosta³ sygna³ RGB
w gnieŸdzie Scart TV, po w³¹czeniu pojawia siê CVBS. Wejœcie do menu usta-
wieñ obrazu koryguje ten problem, ale tylko do nastêpnego wy³¹czenia.

W trakcie aktualizacji systemu szybko miga czerwona dioda z lewej strony,
natomiast na ekranie nie widaæ nic. Aktualizacja przeprowadzona w trakcie te-
stów trwa³a oko³o 10 minut, w tym czasie nie by³o paska postêpu ani ¿adnej in-
nej informacji o tym, ile czasu pozosta³o do jej zakoñczenia.

Philipsa mo¿na pod³¹czyæ nawet do najprostszej instalacji antenowej sk³a-
daj¹cej siê z pojedynczego konwertera, ale wtedy nie da siê w pe³ni wykorzy-
staæ wszystkich jego zalet. Bêdzie mo¿na co prawda jednoczeœnie nagrywaæ i
ogl¹daæ dwa ró¿ne programy, ale musz¹ one pochodziæ z tego samego zakre-
su pasma i tej samej polaryzacji (a nie, jak czêsto b³êdnie siê podaje, z tego
samego transpondera). Dla uzyskania pe³nej funkcjonalnoœci odbiornika w tym
zakresie nale¿y zainstalowaæ przynajmniej konwerter Twin lub dwa konwertery
ustawione na Hot Birda. W takim wypadku bêdzie mo¿liwoœæ niezale¿nego
ogl¹dania i nagrywania dwóch ró¿nych, dowolnie wybranych programów z te-
go satelity. Nawet jeœli bêd¹ to dwa kodowane kana³y Cyfry+, system odbior-
nika zadba o to, aby z jednej karty abonamentowej uzyskaæ uprawnienia dla
obydwóch kana³ów. Jeszcze lepiej, jeœli bêdzie to Twin Monoblock, dwa Twiny
(jeden ustawiony na Astrê, a drugi na Hot Birda), dwa zestawy antenowe z kon-
werterami w uk³adzie zeza lub multiswitch z obs³ug¹ dwóch satelitów. W takim
wypadku mo¿liwoœæ odbioru rozszerzy siê o kana³y nadawane z Astry, w tym
trzy niekodowane kana³y HD (dwa z nich to bardziej „prawie” HD) i dwie rekla-
mówki.

Nagrywanie sygnalizowane jest œwieceniem czerwonej diody na przednim
panelu. Aby nagranie trafi³o do biblioteki, musi trwaæ powy¿ej minuty. Kiedy
wprowadzano takie rozwi¹zanie w innych odbiornikach, wydawa³o siê to irytu-
j¹ce. Jednak czas pokaza³, ¿e jest to bardzo po¿yteczna funkcja i zwalnia u¿yt-
kownika z koniecznoœci kasowania krótkich, czêsto przypadkowych nagrañ.

Time Shifting pozwala na buforowanie w tle do dwóch godzin materia³u.
Rozpoczêcie nagrywania w czasie odtwarzania timeshiftu powoduje wyzero-
wanie bufora i utratê buforowanej treœci. 
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To du¿y komfort, kiedy ogl¹daj¹c na przyk³ad Disney Channel, mo¿na
przegl¹daæ, co w danym momencie nadawane jest na innych programach.

Klawiszem + wywo³uje siê opis aktualnego programu, kursorem mo¿na
wybraæ opis programu nastêpnego

Dziêki podwójnej g³owicy i wsparciu dla obs³ugi konwerterów Twin mo¿na
jednoczeœnie co innego ogl¹daæ, a co innego nagrywaæ na dysku

W czasie nagrywania nie mo¿na wejœæ do menu ustawieñ anteny

O dokonaniu aktualizacji decyduje u¿ytkownik
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Nowa pozycja pojawi³a siê w Parametrach TV i Magnetowidu. W opcji Typ
Telewizora mo¿na ustawiæ rozdzielczoœæ sygna³u wyjœciowego SD, HD
720p i HD 1080i. Odpowiednio do niej mo¿na te¿ wybraæ format ekranu

Listê kana³ów wywo³uje siê podobnie jak w innych modelach Mediasatów
przyciskiem E, dziêki u¿yciu kursorów nawigacja po niej jest wygodna

W czasie nagrywania mo¿na wejœæ do biblioteki nagrañ (klawiszem B)
i ogl¹daæ nagrania z dysku

Pomocnymi opcjami s¹ kontynuacja odtwarzania i zmiana nazwy, czasem
mog¹ siê przydaæ ukrywanie lub blokada nagrañ. Przyda³aby siê mo¿li-
woœæ wyciêcia niepotrzebnych fragmentów i informacja, ile wolnego miej-
sca pozosta³o na dysku.

W ustawieniach terminalu pojawi³y siê funkcje zwi¹zane z obs³ug¹ twarde-
go dysku: Zarz¹dzanie dyskiem (automatyczne i rêczne) oraz Czas nagra-
nia przed i Czas nagrania po

Ustawienia marginesu zapisu pozwalaj¹ na korektê zwi¹zan¹ z przesuniê-
ciami w programie. Jednak zbyt du¿e marginesy uniemo¿liwi¹ zaprogra-
mowanie, jeœli czasy programów bêd¹ siê zazêbiaæ.
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Wbudowany dysk twardy o wielkoœci 250 GB podzielono na dwie czêœci:
100 GB przydzielono na bibliotekê nagrañ u¿ytkownika, reszta przeznaczona
zosta³a na filmy z wirtualnej wypo¿yczalni HBO Digital. 100 GB udostêpnione
u¿ytkownikom wystarczy na oko³o 16 – 20 godzin filmów w wysokiej rozdziel-
czoœci lub 40 – 70 godzin programów o standardowej rozdzielczoœci. Rzeczy-
wisty czas nagrañ zale¿y od jakoœci nagrywanego programu (bitrate).

Przy odtwarzaniu nagrañ zdarzaj¹ siê od czasu do czasu minimalne zaciêcia,
ale nie s¹ to zjawiska zbyt czêste. Niezbyt p³ynne jest przejœcie ze stop-klatki do
odtwarzania na kana³ach H.264, ale w istocie to tak¿e nie ma wielkiego znacze-
nia. Nagrywaj¹ siê wszystkie œcie¿ki dŸwiêkowe i napisy, czyli przy odtwarzaniu
z dysku mo¿na wybraæ wersjê z polskim lektorem lub dŸwiêk oryginalny i pol-
skie napisy (o ile oczywiœcie w taki sposób nadawany jest nagrywany film). Co
ciekawe przy takim odtwarzaniu napisy trochê siê spóŸniaj¹ za treœci¹ filmu.
Mo¿na odtwarzaæ z dysku program, który w³aœnie jest nagrywany. Przy odtwa-
rzaniu lub timeshifcie zdarza siê, ¿e odbiornik siê zawiesi, wówczas pomaga
przewiniêcie, czasem trzeba prze³¹czyæ na inny kana³ (jeœli w³¹czony by³ time-
shift, traci siê zawartoœæ bufora i nastêpuje powrót do odtwarzania na ¿ywo). Nie
mo¿na zatrzymaæ nagrywania, bêd¹c na innym kanale.

Przy prze³¹czaniu kana³ów na bannerze informacyjnym pojawiaj¹ siê, obok
numeru i nazwy kana³u, tytu³ programu, gatunek, czas trwania i pasek postêpu.

Philips nie ma w³asnego dekodera teletekstu, wiêc przy odbiorze przez z³¹-
cze HDMI nie ma mo¿liwoœci korzystania z tej us³ugi. 

Mimo wentylatora i twardego dysku dekoder pracuje doœæ cicho. Nie ma
niepo¿¹danych efektów wibracji czy rezonansu.

Jeœli nadawany program charakteryzuje siê wysok¹ jakoœci¹ obrazu, Philips
PVR HD potrafi to pokazaæ. Testy prowadzono na telewizorach LCD Panasonic
TX-32LX70P i CRT 32PW9551 Philips (kineskopowy HD Prepared), obydwa przy
po³¹czeniu przez z³¹cze HDMI. Jakoœæ obrazu HD by³a znakomita na obydwóch

telewizorach, natomiast ka-
na³y SD lepsze na telewizo-
rze CRT. Pojawienie siê tele-
wizji HD pokaza³o przy oka-
zji, jak mizerna jest jakoœæ
wiêkszoœci kana³ów telewi-
zyjnych o „cyfrowej jako-
œci”, ale nie ma to oczywi-
œcie zwi¹zku z testowanym
dekoderem, a jest raczej re-
fleksj¹ natury ogólnej.

Czytelnicy zg³aszaj¹ cza-
sem problemy z „zacina-
niem” siê obrazu na Canal+ Film HD
(tak¿e na innych dekoderach). W wiêk-
szoœci przypadków przyczyny tych problemów le¿¹ po stronie instalacji anteno-
wej. Canal+ Film HD retransmitowany jest przez transponder wykorzystuj¹cy ko-
rekcjê b³êdów (FEC) na poziomie 5/6. Wartoœæ ta stawia wy¿sze wymagania od-
noœnie do si³y i jakoœci sygna³u, jaki musi dotrzeæ do dekodera z anteny. W takim
wypadku nawet jeœli kana³y retransmitowane przez transpondery o wartoœci FEC
równej 3/4 s¹ odbierane prawid³owo, kana³y o FEC 5/6 mog¹ siê „zacinaæ”. Ra-
d¹ na to mo¿e byæ poprawa ustawienia anteny (o ile s¹ jeszcze jakieœ rezerwy),
wymiana konwertera na lepszy, o wiêkszym wzmocnieniu i ni¿szym poziomie
szumów, ewentualnie wymiana anteny na wiêksz¹.

Skrócona specyfikacja odbiornika zaczerpniêta ze strony internetowej cyfry+:
– nagranie ponad 50 godzin programów w standardowej rozdzielczoœci SD lub

ponad 20 godzin audycji w standardzie HD 
– zatrzymanie aktualnie nadawanych programów (funkcja Time Shifting)
– nagrywanie „na ¿¹danie” aktualnie emitowanego programu
– programowanie rêczne przez podanie czasu rozpoczêcia i zakoñczenia emi-

sji wybranej pozycji programowej w menu
– wygodne i intuicyjne programowanie nagrañ dziêki funkcji PROGRAM –

chc¹c nagraæ konkretn¹ audycjê, wystarczy w Elektronicznym Przewodniku
po Programach podœwietliæ dan¹ pozycjê, a nastêpnie zaznaczyæ opcjê na-
grywania w menu 

– ochronê szczególnie wa¿nych nagrañ przed przypadkowym b¹dŸ automa-
tycznym skasowaniem

– zablokowanie dostêpu do wybranych nagrañ przed innymi u¿ytkownikami,
np. dzieæmi

– jednoczesne nagrywanie i ogl¹danie dwóch ró¿nych kana³ów
– 100 GB na Twoje nagrania
– z³¹cza: HDMI, 2xEuro, Ethernet 10/100 BaseT, USB 2.0
– rozdzielczoœæ do 1080i (1920x1080)
– wyjœcia audio: DolbyDigital, stereo, SPDIF
– wejœcie/wyjœcie anteny naziemnej, 2x wejœcie anteny satelitarnej
– zgodnoœæ ze standardami MPEG2, HDTV, MPEG4/H.264, Dolby Digital

Dziêkujemy Cyfrze+ za udostêpnienie dekodera do testów oraz firmie Pana-
sonic Polska www.panasonic.pl za udostêpnienie do testów telewizora Pana-
sonic Viera TX-32LX70P.
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Nagrania mo¿na programowaæ zarówno z poziomu EPG, wówczas deko-
der sam pobiera wszystkie parametry (kana³, data, godziny rozpoczêcia i
zakoñczenia), jak i z poziomu menu

Podczas odtwarzania mo¿na sprawdziæ postêp czasu. Mo¿na tak¿e prze-
wijaæ ze zwiêkszon¹ do 64 x prêdkoœci¹

Dodatkowe menu, jakie niedawno siê pojawi³o, zapowiada start wypo¿y-
czalni filmów HBO DIGITAL. Jak tylko us³uga ruszy, zaprezentujemy j¹ na
³amach „TV-Sat Magazynu”


