
TV ADAPTER

V@Box XTi-3342
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1ayízeníy@Box XTi-3342 osloví uživatele tabletu (příp. chytrého teLefonu), kteří

chtějí na jeho displeji stedovat televizní vysílání. Testovaný modet XTi-3342je urČen

pro příjem TV vysítání šířený prostřednictvrm pozemních vysílačů (DVB-T).
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sEZNAM wllroRnÝcx tetevizních a rozh[a-
sových stanicje seřazen v abecedním pořadí

i nxpnoIonpnotos:VboxLiveTV připojeníUSBflash disku.
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otěšitelné je, že vestavě-
nýtuner podporuje i nověj-

ší standard DVB-T2. takže
přístroj bude použitelný
i poté, co se televizní vy-

sílání v tomto standardu začne šířit.
V nabídce je i model řIi-3332, ktefje
určen pro příjem satelitního TVvysíLá-

ní (DVB,S. DVB-SZ), a modelXIi-3340,
který zvládá pŤíjem vysílání pozemní-

ho i satelitního.

zAPoJENÍ pŘÍsrnorr
V zadní části modelu )ťti-3342je vstup
pro připojení antény, zdířka pro napá-
jecíkabet, port RJ-45. umožňující pro-

pojit zařízení s Wi-Fi routerem pomo-

cí ethernetového kabelu fie součástí

dodávky). a port USB, který využijete

pro případné nahrávání na USB flash

disk nebo na externí disk pevný.

Do tabletu nebo chytrého telefo-
nu s operačním systémem Android
nebo s iOS si stáhnete aplikaci Vbox

LiveTV (ta není lokatizována do češ-

tiny) a v ní spustíte automatické vy-

htedávání tetevizních a rozhlasor,lích

stanic. Seznam vyhledaných teteviz-

ních a rozhlasoqich stanicje seřazen

v abecedním pořadí a můžetejej upra-

vit podle sr4lch preferencí.

Po opětovném spuštění této apU-

kace si můžete vybrat některý z tele-

vizních programů a sledovat zvolený
pořad. V místech se silným signálem

Wi-Fi byl příjem TV vysílání kvatitní
a bezqlpadků. Ll'bilo se nám i přehled-

né provedení programového průvodce

(EPG) a možnost zobrazení informace

o sledovaném pořadu. Pozitivně hod-

noťme. že vysílání můžete sledovat

i. na dispieji počítače či notebooku -
k tomu je zapotřebí nainstalovat do-

piněk do prohiížeče Firefox. Zatímco

však postup pro pŤdem vysílání v tab-

iefu nebo v telefonu je velmi snadný
ke zprovoznění v počítačijsmejiž po-

třebovali na pomoc manuál. kterýje
však veimi stručný a odkazuje na pod-

poru na stránc e www.vb oxcomm. com

(v angLickém jazyce).

> PROč KoUPIT: TV adaptér V@Box
XTi-3342 je zařízení určené pro

uživatele tabletu, kteří na jeho

dispteji chtějí stedovat TV vysítání.
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ELEKTRoNIcKÝ PROG RAMOVÝ průvodce
(EPG) zobrazuje program tříTV stanic

JAK V EPG, tak i v informačním boxu se
správně zobrazujíi znaky s diakňtikou
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> pŘíJEMTvvysírÁM: DVB-T,

DVB-T2

> BEZPLATNÁAPLIKACř PRo 0s

připojení antény, zdííka pro napájeď
kabel a port RJ-45. Ten slouží
k propojení tohoto zařízení s Wi-Fj

routerem (pomocí ethernetového
kabelu). Je zde i port USB pro možnost

> CENA S DPH: 6 200 Kč
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