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HDTV – ale wyłącznie 
dla Europy Środkowej i Chin
W naszym poprzednim wydaniu TELE-satelity, 

prezentowaliśmy odbiornik HDTV przeznaczony dla 

Japonii. Tym razem prezentujemy odbiornik HDTV 

firmy Humax pracujący w systemie DVB-S2 - pierw-

szym produkt przeznaczony dla tej nowoczesnej 

modulacji jaki trafił do nas na testy. Nie odkryjemy

zbyt wiele, jeśli już na początku zaznaczymy, że 

jest on dedykowany dla Europy Środkowej i Chin.

Nawet jeśli nie jest podłączony 

do zasilania, odbiornik prezen-

tuje się znakomicie. Obudowę 

wykonano w kolorze srebrzy-

stym, a czarna klapka chroni 

znakomicie czytelny wyświetlacz 

fluoroscencyjny i pięć guzików do

obsługi odbiornika, kiedy zabrak-

nie pilota. Ponadto mamy tu dwie 

kieszenie CI oraz czytnik kart 

kodowych operatora płatnej TV. 

Należy zwrócić uwagę, że karta 

kodowa jest niezbędna, aby 

odbiornik Humax w ogóle odebrał 

sygnał, co jest równie niezwykłe 

jak to, że kartę taką wkłada się 

„do góry nogami”, złączem do 

góry, odwrotnie niż w większości 

innych odbiorników.

Na znakomicie wyposażonej 

ścianie tylnej znajdziemy złącze 

HDMI, trzy gniazda RCA z wyj-

ściami YUV, kolejne trzy z wyj-

ściem fonii stereo i wizji, dwa 

eurozłącza, optyczne złącze fonii 

cyfrowej, interfejsy USB i RS-232 

i wreszcie wejście IF wraz z 

odpowiadającym mu zapętlonym 

wyjściem. Bardziej oszczędni z 

naszych czytelników z pewno-

ścią docenią wyłącznik zasilania, 

który pozwoli im zaoszczędzić 20 

W jakie skrzynka pobiera w stanie 

oczekiwania – co jest raczej dużą 

wartością jak na odbiornik sate-

litarny. Dołączony pilot wygodnie 

mieści się w dłoni, ma wygodnie 

rozmieszczone klawisze i napisy 

wykonane w języku niemieckim. 

A to dlatego, że testowany pro-

dukt dedykowany był na rynek 

niemieckojęzyczny. Doceniliśmy 

również fakt, że Humax dołą-

czył do odbiornika kabel HDMI, 

co jest bardzo mądrym posu-

nięciem, gdyż nie jest to stan-

dardowy drobiazg w większości 

naszych domów.

Użytkowanie
Po wyborze właściwego języka 

spośród niemieckiego, angiel-

skiego i tureckiego, menu Setup 

kieruje nas do poszukiwania 

kanałów. Znajdujemy tu listę 

wstępnie zaprogramowanych 

25 europejskich satelitów, do 

których możemy dodać jeszcze 

pięć następnych. Do przełącza-

nia anten mamy DiSEqC 1.0, zaś 

użytkownicy obrotnic z zadowo-

leniem odnotują obecność proto-

kołów DiSEqC 1.2 i 1.3 (USALS). 

Niestety brakuje protokołu 

DiSEqC 1.1, który pozwoliłby na 

zaadresowanie do 16 konwerte-

rów. Użytkownicy systemów z 

wieloma konwerterami nie będą 

mogli ich w pełni wykorzystać 

przy tym odbiorniku. 

Zanim mogliśmy sprawdzić 

odbiór kanałów HDTV, nale-

żało wykonać automatyczne 

skanowanie. Na 65 transpon-

derów potrzeba było 5 minut i 

10 sekund. Mocno zachęcamy 

Humaxa, aby poprawił ten para-

metr gdyż wielu konkurentów 

osiąga tu dziś znacznie lepszy 

wynik. Przy kończeniu procedury 

ustawiania, odbiornik sprawdza 

jeszcze czy nie da się ściągnąć 

przez satelitę nowego oprogra-

mowania.

Po dostrojeniu się do któregoś 

z nowych kanałów HDTV, szybko 

puszczamy w niepamięć długie 

wyszukiwanie kanałów. Odbiornik 

Humaxa wytwarzał krystalicznie 

ostry obraz na naszym testowym 

monitorze Pioneer PDP505XDE. 

Widać to zwłaszcza na niemiec-

kich kanałach Sat1 HD i Pro7 HD, 

które są równocześnie transmi-

towane w HDTV i SDTV. Jedyna 

rzecz, z której nie byliśmy zado-

woleni to format obrazu 4:3 na 

wspomnianych wyżej kanałach. 

W efekcie otrzymujemy po obu 

stronach plazmowego ekranu 

czarne pasy, co nie jest obojętne 

dla trwałości monitora. Trudno 

nam z tego powodu mieć pre-

tensje do producenta odbiornika, 

jest to przecież decyzja operato-

rów kanałów Sat1 i Pro7.

Rzecz jasna najwyższą jakość 

wizji uzyskuje się na wyjściu 

HDMI, ale jakość sygnału na wyj-

ściu YUV również budzi respekt. 

Warto tu zwrócić uwagę, na fakt, 

że wkomponowana w sygnał 

ochrona praw autorskich (np. 

dla kanału Premiere HD Film) nie 

pozwoli na wystawienie sygnału 

YUV.

Lista kanałów zorganizowana 

jest w taki sposób, że wszystkie 

kanały Premiere zaczynają się od 

numeru 100, a za nimi umiesz-

czone są kanały pozostałe. 

Kanały od 1 do 99, użytkownik 

może zapełnić w taki sposób, jaki 

mu odpowiada, niezależnie od list 

ulubionych, które ma również do 

dyspozycji. 

Interfejs użytkownika Humaxa 

PR-HD1000 jest po prostu przy-

kładowy – nie można by uczy-

nić go lepszym pod względem 

łatwości obsługi i przejrzysto-

ści. Równie zmyślnie pomyślana 

została lista kanałów, która ma 

cztery obszary i dwie kolumny, 

dzięki czemu kanały danego sate-

lity, listy ulubionych czy płatnych 

kanałów (posortowanych wg 

CAS) mogą zostać wyświetlone 

po naciśnięciu jednego z koloro-

wych guzików pilota. 

Przełączanie między kanałami 

trwa niemal 3 sekundy, co spra-

wia, że Humax należy do leni-

wych „kolesiów”, choć producent 

deklaruje, że poprawi ten para-

metr. Po przełączeniu na nowy 

kanał, wyświetlana jest ramka z 

informacją o bieżącym progra-

mie. Szkoda, że nie można zoba-

czyć opisu przyszłej audycji.

EPG odbiornika PR-HD1000 

to kolejna wyróżniająca go 

cecha. Wszelkie detale doty-

Odbiornik satelitarny DVB-S i DVB-S2 
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Zdaniem eksperta
+
Obsługa PR-HD1000 to prawdziwa przyjemność. 

Jego menu są proste w nawigacji, przejrzyste, a EPG 
zasługuje na specjalną pochwałę. Krystalicznie wyra-
zista wizja wystawiana na złączu HDMI zapiera dech 
w piersiach, a ktokolwiek zetknie się z wizją HDTV 
będzie bardzo niechętnie wracał do standardowego 
obrazu SDTV.

-
Odbiornik ma kilka drobnych niedociągnięć (prędkość wyszukiwa-

nia i przełączania kanałów, czas ładowania EPG), ale są to rzeczy, z 
którymi producent powinien sobie poradzić przy aktualizacji oprogra-
mowania.

czące większości kanałów ładują 

się szybko i wyświetlane są jako 

wykres albo dla kilku kanałów, 

albo dla jednego. W pierwszej 

chwili odbiornik wyświetla prze-

gląd wszystkich dni, dla których 

dostępne są dane, zaś po kliknię-

ciu na wybranej dacie, pokazy-

wany jest program. Dzięki temu 

sprytnemu rozwiązaniu, EPG jest 

nadzwyczaj przejrzyste i skon-

densowane – nawet początkujący 

szybko zorientuje się jak z niego 

korzystać. 

Niebieski guzik funkcyjny 

pilota skrywa kolejną fanta-

styczną cechę użytkową nowego 

odbiornika Humaxa – wyszukiwa-

nie wybranego tekstu wśród całej 

dostępnej informacji EPG. Wska-

zując nazwę kategorii albo inne 

słowo kluczowe, niemal natych-

miast otrzymujemy listę odpo-

wiadających im programów.

Jedyny mankament, jaki zaob-

serwowaliśmy w tym obszarze, to 

powolne wczytywanie danych EPG 

niektórych kanałów (przy perfek-

cyjnej pracy z pozostałymi). W 

tym miejscu oczekiwalibyśmy od 

wytwórcy ulepszeń. Generalnie 

odbiornik pracował bezbłędnie, 

a jego funkcjonalność uzupełniał 

dekoder telegazety.

Inne satelity
Pomimo tego, że ewidentnie 

odbiornik ten nie został zapro-

jektowany do pracy w warunkach 

ekstremalnych, czy do odbioru 

DX, chcieliśmy się przekonać o 

czułości tunera i możliwościach 

odbioru sygnałów SCPC o niskiej 

przepływności symbolowej. W 

tym celu spróbowaliśmy odebrać 

Arabsata 2D na 26° E oraz hory-

zontalną wiązkę Nilesata z 7°W. 

W naszej lokalizacji sygnały z obu 

satelitów były bardzo słabe. Naj-

pierw dobra wiadomość: zasko-

czyła nas nadzwyczajna czułość 

tunera. Jednak specyfikowany

zakres przetwarzanej przepływ-

ności od 1 do 45 MS/s nie ma 

pełnego pokrycia w rzeczywi-

stości. W pełni stabilny odbiór 

był możliwy tylko dla sygnałów 

o przepływności około 3 MS/s. 

Odbiornik synchronizował się 

Manufacturer Humax Co., Ltd.

Homepage www.humaxdigital.com

Model PR-HD1000

Function Odbiornik satelitarny 
 DVB-S i DVB-S2

Channel memory 5000

Satellites 30

Symbol rate 1-45 Ms/sec 
 (from approx. 3 Ms/s in our test)

SCPC compatible yes    

USALS yes    

DiSEqC 1.0 / 1.2 / 1.3 

Video formats 1080i, 720p, 576p   

Scart connections 2    

HDMI output yes

Audio/video outputs 3 x RCA    

YUV output 3x RCA

S-Video yes

UHF modulator no

0/12 Volt output no

Digital audio output yes

EPG no

C/Ku band compatible yes

SatcoDX compatible no

Power supply 90-250 VAC, 50/60 Hz    

Power consumption max. 45W, standby 20W

Odbiór SCPC 

do niższych przepływności, ale 

obraz znikał co chwilę.

W trybie DVB-S2 próbowaliśmy 

uchwycić kanały HDTV brytyj-

skiego Sky Digital, ale odbiornik 

odmawiał rozpoznania właściwych 

transponderów. Więcej szczęścia 

mieliśmy z kanałami HDTV opera-

tora TPS z Atlantic Birda na 5°W 

(11.470 V) i Sky Italia z Hotbirda 

na 13°E (11.900 H). Najwyraźniej 

kanały te są w pełni zgodne ze 

standardem DVB-S2.

W końcu postanowiliśmy 

sprawdzić czy i jak będzie Humax 

PR-HD1000 odbierać sygnały 

DVB-S2 w Chinach. W tym celu 

wysłaliśmy skrzynkę kurierem 

ekspresowym do Centrum Testo-

wego TELE-satelity w ShenZhen. 

Luo Jun, Ekspert TELE-satelity, 

podłączył wcześniej sprawdzony 

w Europie odbiornik do swojego 

systemu odbiorczego i bez więk-

szego problemu zobaczył kanał 

HDTV CCTV na Asia-Sat 4 na 

122.2°E (4,060 V 27500, pasmo 

C). Użył w tym celu CAM Novel 

Tong-Fang. Jednak Humax PR-

-HD1000 nie był w stanie odebrać 

EPG 

kanału SITV-HD transmitowany 

z Chinastara na 87.5°E (3,851 V 

13300). Ten kanał HDTV wyko-

rzystuje modulację DVB-8PSK, z 

którą aktualne oprogramowanie 

Humaxa nie jest kompatybilne.

SITV-HD nie rozpoznany w 
trybie DVB 

Odbiór CCTV w ShenZhen, w 
Chinach 

SITV-HD nie 
rozpoznany w trybie 
DVB-S2, 8PSK 

Thomas Haring
TELE-satelita

Test Center
Austrija


