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Receiver CA dengan
Sedikit Kelebihan

Satellite Receiver 

Nanoxx 9600 IP

Receiver CA cukup murah, tetapi jika Anda telah memiliki receiver 
dan masih mencari lagi yang lebih bagus. Kami menemukan receiver 
tersebut, yaitu 9600 IP dari penyalur Jerman Nanoxx. Tulisan IP 
dalam nama model menunjukkan beberapa kelebihan – namun mari 
dilihat satu persatu.

Kotak receiver ini hadir 
dengan warna silver dan 
hitam di bagian panel depan 
disertai tampilan yang mudah 
dibaca menunjukkan nomor 
saluran yang sedang dipilih. 
Di sebelah kirinya, Nanoxx 
menempatkan tujuh tombol 
untuk mengoperasikan receiver 
tanpa kendali jarak jauh, dan di 
bagian kanan terdapat flap yang
menyembunyikan pembaca 
kartu yang kompatibel dengan 
XCrypt.

Panel belakang juga lengkap, 
terdapat masukan IF standar 
dengan keluaran loop-through, 
dua konektor euro-scart, 
keluaran modulator RF, 3 colokan 
RCA untuk audio stereo dan 
video, video komposit, keluaran 
audio optikal digital, antarmuka 
RS-232 serta colokan jaringan 
RF45 sebagai tambahan.

Kendali jarak jauhnya mudah 
digenggam dengan bentuk yang 
ergonomis. Sebagian tombol-

tombolnya yang di bawah 
berukuran lebih besar. 

Buku petunjuk dalam berbagai 
bahasa akan menjawab seluruh 
pertanyaan dan memiliki tata 
letak yang mudah digunakan.

Penggunaan 
Sehari-hari
Menyalakan receiver untuk 

pertama kalinya, akan tampil 
menu utama yang menanyakan 
pengguna untuk mengatur 
parameter dan menentukan 
perangkat penerimaannya 
yang terhubung ke receiver. 
Receiver Nanoxx yang baru ini 
menawarkan bahasa menu OSD 
sebagai berikut: Inggris, Jerman, 
Perancis, Italia, Spanyol, Turki, 
Rusia, Arab, Persia, Kroasia dan 
Yunani.

Dengan adanya deteksi 
otomatis receiver ini dapat 
menangani sinyal PAL dan 
NTSC tanpa masalah dan 

perpindahan antar rasio aspek 
4:3 dan 16:9 juga berjalan 
lancar dalam pengujian kami. 
Sayangnya, receiver Nanoxx 
tidak memiliki keluaran S-Video 
atau video komponen, yang 
merupakan kemunduran jika 
mempertimbangkan jumlah 
besar TV layar datar dan 
proyektor yang digunakan saat 
ini. Sisi positifnya menu OSD 
dapat diatur hingga perluasan 
yang tinggi sehingga pengguna 
dapat mengatur reveiver sesuai 
dengan keinginannya.

Setelah pengaturan dasar 
telah diselesaikan, menu 
instalasi akan muncul untuk 
membantu pengaturan receiver 
untuk sistem penerimaan yang 
digunakan. Nanoxx 9600 IP 
mendukung DiSEqC 1.0 untuk 
mengendalikan empat LNB, serta 
protokol DiSEqC 1.2 dan 1.3 
(USALS) untuk mengendalikan 
motor pada antena bergerak. 

Sebagai fitur yang sangat

NANOXX 9600 IP
Perfectly working CA receiver 

with smart use of 
network interface

handal – khususnya bagi 
pemula – protokol DiSEqC 
dideteksi secara otomatis dan 
seluruh parameter diatur oleh 
receiver, sehingga pengguna 
berkurang satu hal yang perlu 
dikhawatirkan ketika memasang 
peralatannya. 

Jika Anda memiliki antena 
multifeed dengan 16 LNB maka 
receiver ini tidak sesuai untuk 
Anda, karena tidak mendukung 
protokol DiSEqC 1.1.

Selain LNB Ku band standar, 
beberapa tipe LNB seperti C 
band juga dapat digunakan dan 
bahkan jika diperlukan data 
LOF dapat diisi secara manual. 
Pabrikan memasarkan receiver 
ini dengan telah memrogram 
daftar satelit yang mencakup 
58 posisi Eropa dan Asia. 
Hingga 20 posisi lagi dapat 

Info bar 9600 IP yang ditata dengan jelas EPG Menu Utama 
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Tampilan multi-gambar Pencarian Saluran Pengaturan Jaringan 

ditambahkan ke dalam daftar 
ini. Kami menemukan bahwa 
beberapa data transponder 
sudah ketinggalan, sehingga 
kami mengharapkan Nanoxx 
untuk memerhatikan hal ini dan 
memperbarui data tersebut.

Setelah selesai pengaturan 
antena, langkah selanjutnya 
ada mengisi memori saluran 
hingga 6.000 lebih (boot loader 
versi 1.33 dan lebih tinggi) 
pada IP 9600. Untuk ini dapat 
dipilih pemindaian penuh 
terhadap satu atau lebih satelit 
atau pemindaian manual pada 
transponder tertentu. 

Pengujian kami juga 
mendapatkan bahwa adalah hal 
yang bagus untuk membatasi 
pemindaian pada hanya FTA, 
hanya TV atau hanya radio. 
Pemindaian sangat cepat dan 
hanya memerlukan kurang dari 

tujuh menit untuk melakukan 
pencarian penuh terhadap satelit 
dengan 80-transponder. 

Kami juga menguji tuner 
Nanoxx 9600 IP dan kami 
terkesan dengan penerimaan 
yang bagus pada transponder 
yang cukup lemah di NILESAT 
7° BB, BADR 26° BT dan ASTRA 
28,2° BT. Penerimaan SCPC juga 
tanpa masalah, transponder uji 
kami di EUTELSAT SEASAT 36° 
BT dengan simbol rate hanya 
1628 Ms/s dapat terdeteksi dan 

diproses dengan baik. Setelah 
selesai melakukan pemindaian 
saluran, receiver keluar dari 
menu utama dan menampilkan 
saluran pertama beserta status 
bar yang menunjukkan judul 
acara saat ini dan selanjutnya 
(jika disediakan oleh provider) 
serta ikon untuk teleteks, 
terjemahan atau sistem acak.

Menekan tombol Guide dan 
EPG akan muncul di layar 
menampilkan seluruh acara 
untuk tiga hingga tujuh hari 
mendatang. Pengujian kami 
menunjukkan bahwa jendela 
EPG di layar dibagi oleh 9600 IP 
dengan cara yang agak kurang 
nyaman. Di satu sisi wilayah 
yang menampilkan seluruh 
informasi agak kecil dan di sisi 
lainnya area untuk menampilkan 
tayangan terlalu besar. Kami 
percaya bahwa adalah lebih 

bijaksana jika mengurangi 
wilayah tayangan ini menjadi  
menampilkan informasi acara, 
karena inilah fungsi utama dari 
EPG.

Mirip dengan kebanyakan 
receiver lainnya, tombol OK akan 
menampilkan daftar saluran. 
Receiver Nanoxx yang baru ini 
memiliki tata letak daftar yang 
jelas dan dengan fungsi edit 
dan sortir yang lengkap. Hal ini 
membuat setiap saluran dapat 

ditemukan dengan cepat hanya 
dengan beberapa klik. 

Jika Anda ingin menyusun 
daftar menurut selera Anda, 
maka dapat dilakukan dengan 
perubahan daftar secara 
permanen. Hal ini mencakup 
ganti nama, memindahkan 
atau menghapus saluran atau 
mengunci acara yang tidak 
sesuai untuk anak-anak. Untuk 
dapat menonton saluran ini 
harus mengisi PIN yang tepat. 

Untuk membuat sesuatunya 
lebih mudah, seluruh saluran 
dari satelit tertentu dapat 
dihapus atau dikunci dengan 
PIN, dalam satu kali proses.

Sebagai pelengkap dari 
berbagai penyaringan pencarian 
adalah mengisi PID secara  
manual, suatu fitur yang sangat
disukai oleh para DXer. Tersedia 
delapan daftar favorit dan dapat 
diisi dengan saluran yang sering 

ditonton dengan hanya menekan 
satu tombol. Sangat menghemat 
waktu dalam mencari siaran 
favorit.

Kesan positif secara 
keseluruhan dari Nanoxx 
9600 IP dilengkapi dengan 
fitur standar seperti pemilihan
saluran audio, dekoder teleteks 
atau menampilkan mode multi-
gambar yang membantu Anda 
dalam memantau hingga empat 
saluran secara simultan. Ini 

adalah cara yang nyaman dalam 
menjembatani jeda iklan.

Antarmuka 
Jaringan
Sekarang saatnya untuk 

beralih ke IP dalam nama model 
Nanoxx 9600 IP. Berlawanan 
dengan kebanyakan receiver 
CA lainnya,  receiver ini hadir 
dengan antarmuka jaringan 
yang berfungsi penuh, pabrikan 
memasangnya dengan dua 
kegunaan: satunya untuk 
memfasilitasi pembaruan peranti 
lunak dengan mudah, dan yang 
lainnya untuk mengubah reciver 
CA ini menjadi PVR.

Jika Anda ingin menggunakan 
antarmuka ini, yang perlu 
dilakukan adalah mengakses 
menu utama Internet untuk 
dapat mengatur parameternya. 
Jika diperlukan, seluruh data 
(misalnya alamat IP, subnet 
mask, IP gerbang standar) 
dapat diisi secara manual atau 
dapat mengaktifkan DHCP, 
agar receiver membuat seluruh 
pengaturan dari router lokal.

Cukup cerdas 9600 IP dapat 
diatur sedemikian rupa sehingga 
receiver ini mencari peranti 
lunak baru di server pabrikan 
setiap kali dinyalakan, sehingga 
pengguna yakin receiver tersebut 
selalu beroperasi dengan sistem 
operasi yang terkini. Tentu 
saja hal ini termasuk dalam 
pengujian kami dan receiver 
tersebut mendeteksi apakah 
terdapat pembaruan dan mulai 
mengunduh serta meng-instal 
peranti lunak baru.

Kegunaan kedua dari 
antarmuka jaringan yang saat ini 
masih dalam tahap percobaan, 
tetapi kami mendapat 
informasi dari pabrikan bahwa 
mereka sedang sibuk bekerja 



DATA
TECHNIC

34 TELE-satellite & Broadband   —   02-03/2008   —   www.TELE-satellite.com

Peranti lunak perekaman di komputer 

Manufacturer  NanoXX    www.nanoxx.info

Model 9600 IP

Function Digital CA satellite receiver 
 with PVR functionality via network

Channel memory 6000

Satellites 78

SCPC compatible yes (1.628 Ms/s and above in our test)

USALS yes

DiSEqC 1.0 / 1.2 / 1.3

Scart connections  2

Audio/Video outputs  3 x RCA

YUV outputs  no

UHF Modulator yes

0/12 Volt output no

Digital audio output yes (optical)

EPG yes

C/Ku-Band compatible yes

Power supply 100-240 VAC, 50/60 Hz

Kesimpulan Ahli
+
Nanoxx 9600 IP adalah receiver CA yang 

berfungsi penuh dengan segala fitur yang
diperlukan serta memuaskan. Dengan adanya 
antarmuka jaringan membuka kemungkinan dunia 
baru dan pabrikan menggunakannya dengan 
cara yang bijaksana. 9600 IP mudah digunakan 
dan bahkan bagi pemula tidak akan mengalami 
kesulitan dalam menggunakannya.

-
Daftar satelit dan transponder perlu diperbarui dan pemutaran 

hasil rekaman dari komputer belum bisa difungsikan. DiSEqC 1.1 
akan menjadi tambahan yang bagus.

Thomas Haring
TELE-satellite

Test Center
Austria

untuk membuat fitur ini siap
diluncurkan. Akan tetapi, TELE-
satelit diperbolehkan oleh 
Nanoxx untuk mencobanya. 
Pada awal rencana ini, asumsi 
Nanoxx adalah bahwa sebagian 
besar rumah tangga memiliki 
komputer berkinerja-tinggi 
dan pembakaraan DVD saat 
ini semudah merekam pada 
pita kaset pada satu atau dua 
dekade lalu. 

Sebagian besar PVR yang 
dijual sekarang mengizinkan 
pemindahan hasil rekaman 

dari hard disk internal ke 
komputer, meskipun proses ini 
memerlukan waktu yang lama, 
bergantung pada ketersediaan 
jenis koneksi. Sekarang, jika 
Anda mampu untuk merekam 
langsung ke komputer, hal ini 
akan menghemat banyak waktu 
dalam memindahkan file besar
dari satu disk ke disk lainnya.

Di sinilah Nanoxx memasuki 
tahap dengan perangkat kecil 
yang berjalan di komputer dan 
menunggu rekaman yang akan 
masuk di komputer. 

Segera setelah tombol 
Rekam ditekan, maka 
perekaman dimulai dan receiver 
menyalurkan seluruh data ke 
komputer melalui antarmuka 
jaringan. 

Komputer menyimpan hasil 
rekaman untuk diputar-ulang 
atau untuk diproses dan dibakar 
menggunakan peranti lunak 
DVD standar.

Meskipun masih tahap beta, 
fitur tambahan pada Nanoxx
9600 IP ini bekerja tanpa 

masalah dalam pengujian kami. 
Satu hal yang belum dapat 
diuji adalah memutar-ulang 
hasil rekaman di komputer 
secara langsung di receiver, 
karena pabrikan masih belum 
menyelesaikan implementasi 
fitur ini dalam peranti lunaknya.

Mempertimbangkan mode 
perekaman yang berfungsi 
secara sempurna, kami yakin 
bahwa fitur ini akan segera
tersedia dan dapat bekerja 
dengan baik.


