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SRT 7504 je exkluzivní HD satelitní přijímač 
pro Skylink, největšího poskytovatele služeb 
placených TV programů v České republice a na 
Slovensku. Vyberte si ze široké nabídky programů 
a užívejte si nejrůznější funkce, jako je např. Fast 
Scan Table (FST). FST rychle vyhledává a instaluje 
vaše oblíbené kanály. Okamžitě se vytváří nový 
aktualizovaný seznam kanálů. Kromě toho můžete 
nahrávat oblíbené pořady na externí paměťové 
zařízení USB.

 HDTV přijímač pro příjem digitálních nekódovaných 
programů ze satelitu 
 Čtečka karet Smartcard pro sledování šifrovaných 
kanálů Skylink a CSlink 1

  Funkce Fast Scan Table (FST) pro instalaci 
kompletního programového balíku během 
několika sekund
  Funkce pro automatickou (FST) aktualizaci kanálů 
pro udržování seznamu kanálů v aktuálním stavu
 Port USB: záznam TV programů, multimediální 
soubory, aktualizace softwaru přijímače z 
paměťového USB zařízení 2

Nejlepší volba pro TV zábavu

1 Předpokladem je aktivovaná a platná karta smartcard Irdeto. 2 Společnost STRONG nemůže 
zaručit přehrávání všech souborů, i když jsou jejich přípony uvedeny v seznamu, protože to závisí 
na použitém kodeku, datovém toku a rozlišení. 3 Dostupnost závisí na vysílání / Teletext pomocí 
dálkového ovládání TV je k dispozici pouze na konektoru SCART. 4 FST seznam kanálů je udržován 
a aktualizován operátorem a nelze jej upravovat. Úpravu kanálů lze provádět pouze u kanálů, které 
jsou uloženy pod číslem kanálu vyšším než 4 000 respektive 6 000 a navíc v seznamu (seznamech) 
oblíbených. 5 Dolby a symbol dvojitého D jsou registrované ochranné známky společnosti Dolby 
Laboratories
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Digitální HD Satelitní Přijímač
SRT 7504
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  Funkce časového posunu: pozastavení živého TV 
vysílání s pozdějším obnovením
  Snadné programování událostí pro dny/týdny/
pracovní dny/víkendy a záznam jedním dotykem
  Elektronický TV programový průvodce (EPG) 
zobrazující informace o vysílání a program na 7 dnů 
dopředu3

 Rezervace časovačů a jejich úprava přímo v EPG
 6 seznamů oblíbených kanálů pro TV a 2 pro 
rozhlasové stanice
 Paměťová kapacita na 4000 kanálů
 20 funkcí časovače pro sledování nebo záznam 
událostí 
  Funkce rodičovského zámku 
 Podpora vícejazyčných titulků a zvukové stopy3

1. Satelitní anténa
2. Druhý satelitní přijímač
3. Digitální zesilovač zvuku
4. TV (HDMI)

5. TV (SCART)
6. Vypínač napájení
7. Napájecí adaptér

Společnost STRONG prohlašuje, že tento výrobek vyhovuje základním požadavkům a dalším příslušným nařízením směrnic CE 2004/108/EC a 73/23/EC, RoHS 2002/95/EC
Změny vyhrazeny. V důsledku neustálého výzkumu a vývoje se mohou technické údaje, design a vzhled produktů měnit. Dolby a symbol dvojitého D jsou registrované ochranné 

známky společnosti Dolby Laboratories, ASTRA je registrovaná obchodní značka fi rmy SES ASTRA, Irdeto je registrovaná ochranná známka společnosti Irdeto Access B.V., HDMI, 
logo HDMI a High-Defi nition Multimedia Interface jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky společnosti HDMI Licensing LLC v USA a dalších zemích, Skylink® 

a CS Link® jsou obchodní značky používané pod licencí M7 Group S.A. Všechny názvy ostatních produktů jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky příslušných 
vlastníků.

© STRONG 2014. Všechna práva vyhrazena.
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 Množství editačních funkcí pro satelit, transpondér, 
programy TV a rádia 4 
  Implementovány nejnovější údaje o satelitech a 
transpondérech
 Dolby® Digital Plus 5

 Digitální zvuk prostřednictvím optického výstupu 
(S/PDIF)
 Podpora DiSEqC 1.0, 1.2, GOTO X
 Ovládání pohotovostního režimu pomocí předního 
tlačítka
 Úspora energie: automatické přepnutí do 
pohotovostního režimu po nastavitelné době nebo 
záznamu nastaveném časovačem
 Konektory: SAT IN, SAT OUT, HDMI, TV SCART, 
S/PDIF koaxiální, port USB, hlavní stejnosm. 
napájení, vypínač napájení
 Příslušenství: Dálkový ovladač, 2x baterie AAA, 
adaptér 12 V DC

Digital High De� nition 
Satellite Receiver SRT 7504

1 Předpokladem je aktivovaná a platná karta smartcard Irdeto. 2 Společnost STRONG nemůže 
zaručit přehrávání všech souborů, i když jsou jejich přípony uvedeny v seznamu, protože to závisí 
na použitém kodeku, datovém toku a rozlišení. 3 Dostupnost závisí na vysílání / Teletext pomocí 
dálkového ovládání TV je k dispozici pouze na konektoru SCART. 4 FST seznam kanálů je udržován 
a aktualizován operátorem a nelze jej upravovat. Úpravu kanálů lze provádět pouze u kanálů, které 
jsou uloženy pod číslem kanálu vyšším než 4 000 respektive 6 000 a navíc v seznamu (seznamech) 
oblíbených. 5 Dolby a symbol dvojitého D jsou registrované ochranné známky společnosti Dolby 
Laboratories
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Demodulátor
Demodulace: QPSK, 8PSK
(integrováno v procesoru)
Vstupní symbolová rychlost: 2 ~ 45 MBaud 
pro DVB-S
Vnitřní kódový poměr 1/2, 2/3, 3/4, 5/6, 7/8
2 ~ 45 MBaud pro DVB-S2
QPSK: 1/2, 3/5, 2/3, 3/4, 5/6, 8/9 a 9/10
8PSK: 3/5, 2/3, 3/4, 5/6, 8/9 a 9/10

Video dekodér
Úroveň profi lu: MPEG-2, MPEG-4 H.264/AVC
Poměr stran: 4:3 and 16:9, Pan & Scan, 
Letterbox, kombinovaný
Snímková rychlost: 25 Hz pro PAL
Rozlišení obrazu: 576p, 720p, 1080i, 1080p

Audio dekodér
Dekódování zvuku: MPEG-1 Layer 1 a 2, Dolby 
Downmix
Zvukový režim: Mono L/R, Stereo,
Dolby Digital Plus1

Transkódování pro HDMI a S/PDIF: Dolby 
Digital Plus na Dolby Digital1

Tuner
Typ Type1 F, IEC169-24, zdířka
Čipset: STV6111
Rozsah vstupních frekvencí: 950 – 2 150 MHz
VF impedance: 75 ohmů nesymetrická
Úroveň signálu: -65 dBm ~ -20 dBm
Napájení LNB: 13/18 V DC (+/- 1 V), max. 350 
mA, ochrana proti přetížení
Verze DiSEqC: 1.0, 1.2, GOTO X

Čtečka karet Smart Card
Počet slotů: 1
Norma: ISO 7816 
Verze Irdeto: 3.17.x 

Systém a paměť
Hlavní procesor: STi h237
Paměť fl ash: 128 MB (typ NAND) + 2 MB Loader 
Flash (typ SPI)
SDRAM: 256 MB

Konektory
SAT IN
SAT OUT
HDMI 
TV SCART(RGB, CVBS, výstup Audio L/R s 
ovládáním hlasitosti)

Digitální audio S/PDIF koaxiální
Port USB 2.0, Typ A: Podporováno 5 V/1 A (max.)
DC (stejnosm.) hlavní napájení (12 V / 2 A)
Vypínač napájení

Obecné údaje 
Napájecí napětí: 100 - 240 V AC 50/60 Hz
Výstupní napětí: 12 V DC, 2.0 A
Příkon: max. 23.4 W, typ. 6.9 W
Příkon v pohotovostním režimu: max. 0.5 W
Provozní teplota: 0 až +40 °C
Skladovací teplota: -10 až +50 °C
Rozsah provozní vlhkosti: 10 ~ 85% RH, bez 
kondenzace
Rozměry (Š x H x V) v mm: 190 x 175 x 45
Hmotnost: 0.59 kg 

1 Dolby a symbol dvojitého D jsou registrované ochranné známky společnosti Dolby Laboratories EAN SRT 7504: 8717185448382


