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CA приемник с 
важни екстри

Satellite Receiver 

Nanoxx 9600 IP

Въпреки че CA приемниците са вече евтини, ако ви трябва 
наистина качествен приемник, трябва дълго да го търсите. Ние 
открихме такъв и това беше 9600 IP на немския дистрибутор 
Nanoxx. Инициалите IP в името на този модел разкриват няколко 
отлични екстри..., но нека все пак да започнем отначало.

Кутията е комбинация от 
елегантен сив цвят и лъскав 
черен преден панел, на който 
има дисплей за номера на 
текущата програма. Отляво, 
Nanoxx са поставили 7 бутона 
за управление на приемника 
без дистанционно, а отдясно, 
под едно капаче е скрит кар-
товия четец, който е съвмес-
тим с XCrypt.

Задният панел включва: 
стандартен IF вход с looped-
through изход, 2 евроскарт 
конектора, RF изход, 3 RCA 
извода за стерео аудио и 
видео, композитно видео, 
оптичен цифров аудио изход, 
RS-232 интерфейс, както и 
извод за RF45 мрежа, като 
допълнителна екстра. Но 
повече за нея след малко.

Дистанционното ляга 
отлично в ръката и има ерго-
номична форма. Бутоните в 
долната му половина обаче, 
биха могли да бъдат малко 
по-големи. 

Многоезичното ръководство 
ще отговори на всички ваши 
въпроси и има лесен за изпол-
зване формат.

Ежедневна 
употреба
При включване на прием-

ника за първи път се извежда 
главното меню, което под-
сказва на потребителя, че 
трябва да персонализира 
някои параметри и да опре-
дели какво приемно обо-
рудване ще се използва с 
приемника. Nanoxx предлага 
следните езици за екран-
ното меню: English, German, 
French, Italian. Spanish, 
Turkish, Russian, Arabic, 
Persian, Croatian и Greek.

Благодарение на своето 
автоматично откриване, при-
емникът може да обработва 
безпроблемно PAL и NTSC 
сигнали и да превключва 
между размери на картината 
4:3 и 16:9. За съжаление, той 

няма изводи нито за S-Video, 
нито за компонентно видео, 
което е голям недостатък, 
като се има в предвид голе-
мия брой телевизори с плосък 
екран. От друга страна обаче, 
екранното меню може да бъде 
персонализирано до такава 
степен, че потребителите 
могат да конфигурират при-
емника по начин, който най-
много им допада.

След като първоначалната 
настройка бъде завършена, 
на екрана се извежда инста-
лационното меню, в което се 
задават настройките на при-
емника спрямо използваната 
приемна система. Nanoxx 
9600 IP поддържа DiSEqC 1.0 
за управление на до 4 кон-
вертора, както и DiSEqC про-
токоли 1.2 и 1.3 (USALS), за 
управление на мотор за вър-
тене на антената. 

Една изключително полезна 
функция (специално за начи-
наещите) е, че съответния 
DiSEqC протокол се открива 
автоматично и всички пара-

NANOXX 9600 IP
Perfectly working CA receiver 

with smart use of 
network interface

метри се задават от прием-
ника, така че потребителите 
не се занимават с тази опция 
при инсталиране на тяхното 
оборудване. 

Ако обаче притежавате мул-
тифийд антена с до 16 конвер-
тора, то тогава този приемник 
не е за вас, тъй като за съжа-
ление той не поддържа прото-
кол DiSEqC 1.1.

Освен стандартните уни-
версални конвертори за 
Ku-обхвата, тук могат да се 
използват и други видове кон-
вертори (напр., - за C-обхвата) 
и дори нужните данни за LOF 
могат да се въвеждат ръчно. 
Производителят предос-
тавя приемника с фабрично 
зареден списък спътници, 
включващи 58 европейски и 
азиатски орбитални позиции. 
До 20 допълнителни позиции 
могат да се добавят допълни-
телно към този списък. Някои 

Една добре подредена информационна 
лента на 9600 IP 

EPG Главно меню 
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Дисплей за множество изображения Търсене на канали Мрежови настройки 

транспондерни данни бяха 
вече остарели, но се надяваме 
Nanoxx да изчисти този проб-
лем в бъдеще.

След като настройките на 
антената са направени, след-
ващата стъпка е да започне да 
се пълни каналната (6000+) 
памет (boot loader версия 1.33 
и по-висока) на IP 9600. За 
тази цел може да изберем или 
пълно сканиране на един или 
повече спътници или ръчно 
сканиране на отделни транс-
пондери. 

Нашият тест доказа, че 
винаги е по-добре сканира-
нето да се ограничи до FTA, 
само ТВ, или само радио. То 
беше с висока скорост и бяха 
необходими по-малко от 7 
минути за пълното сканиране 
на 80-транспондерен спът-
ник. 

Тук тествахме и възможнос-
тите на тунера на Nanoxx 9600 

IP и бяха учудени от отлич-
ното приемане на сравни-
телно слабите транспондери 
от NILESAT, 7° Запад, BADR, 
26° Изток и ASTRA, 28.2° 
Изток. SCPC приемането също 
не беше проблем и транспон-
дера на EUTELSAT SEASAT, 36° 
Изток със SR=1,628 Ms/s беше 
приет и обработен без ника-
къв проблем.

След приключване на пър-
вото сканиране, приемни-
кът излиза от главното меню 
и показва първия наличен 

канал, заедно с една много 
подробна информационна 
лента, даваща заглавието на 
текущото и следващите съби-
тия (ако такава информация 
се предоставя от доставчика 
на канала), както и икони за 
телетекст, субтитри и коди-
ровка.

С натискане на бутона 
Guide, на екрана се извежда 
EPG функцията, показваща 
всички събития от следващите 
3 - 7 дни. Нашият тест обаче 
показа, че EPG прозореца на 
екрана се разделя в 9600 IP 
по много необичаен начин.От 
една страна, частта, показ-
ваща цялата информация за 
програмите и събитията е 
силно стеснена, а от друга - 
пространството за показване 
на текущо избрания канал е 
твърде голямо. По-добре би 
било да е точно обратното, 
тъй като това е основното 

предназначение на EPG фун-
кцията.

Подобно на много други 
приемници, бутона OK извиква 
каналния списък. Новият 
Nanoxx приемник произвежда 
ясен списък с много възмож-
ности за подробно редак-
тиране и сортиране. Това 
подсигурява бързото нами-
ране на всеки наличен канал 
само с няколко кликвания. 

Също така, можете да нас-
троите целия списък според 

вашите предпочитания. 
Редакцията включва преи-
менуване, разместване или 
изтриване на канали, както и 
заключване на онези канали, 
които не са подходящи за 
деца; само тези, които прите-
жават правилния PIN могат да 
ги гледат. 

За опростяване на нещата, 
всички канали от даден спът-
ник могат да се изтрият или 
заключат с PIN само с една 
операция.

В допълнение на различ-
ните филтри за търсене, тук 
има възможност за ръчно 
въвеждане на PID - нещо, за 
което всички DX-ъри ще бъдат 
много благодарни. Налични са 
8 списъка за вашите най-пред-
почитани канали, които могат 
да се попълнят с едно натис-
кане на бутон. Така, вече не 
се губи време за търсене на 
любимите ви станции.

За общото позитивно впе-
чатление от Nanoxx 9600 IP 
допринасят още стандартните 

функции, като избор на аудио 
канал, телетекст декодер, или 
режим на разглеждане на мно-
жество изображения, който 
ви позволява да следите до 4 
канала едновременно. Това е 
удобен начин за избягване на 
досадните рекламни паузи.

Мрежов 
интерфейс
А сега да се спрем на IP 

функцията в Nanoxx 9600 IP. 
За разлика от много други CA 

приемници, този се предлага 
оборудван с изцяло функци-
ониращ мрежов интерфейс, 
който производителя е вгра-
дил с две основни цели: да 
улесни софтуерната актуа-
лизация през Интернет; и да 
трансформира този CA прием-
ник в пълен PVR.

Ако решите да използвате 
интерфейса, всичко което 
трябва да направите е да 
влезете в главното екранно 
Интернет меню и да зададете 
необходимите параметри. Ако 
е необходимо, всички данни 
(т.е., IP адрес, subnet mask, 
стандартен gateway IP) могат 
да се въведат ръчно или да 
активирате DHCP, с което при-
емника се подканва да получи 
всички настройки от локалния 
рутер.

9600 IP може да се настрои 
по такъв начин, че при всяко 
пускане да започне да търси 
нов софтуер от сървъра на 
производителя. По този начин 
потребителят е сигурен, че 
приемника използва по всяко 
време най-новата версия 
на операционната система. 
Естествено, ние тествахме 
тази функция с нашия при-
емник и той надеждно откри 
всички актуализации, след 
което започна да тегли и инс-
талира новия софтуер.

Втората цел на мрежо-
вия интерфейс в момента се 
намира в изпитателна про-
цедура, но производителят 
ни увери, че по въпроса се 
работи непрекъснато за бързо 
въвеждане на тази функция. 
Независимо от това, TELE-
satellite беше упълномощен 
от Nanoxx да й направи тест. 
Основната идея беше допус-
кането на Nanoxx, че повечето 
домакинства вече притежават 
добри компютри и могат лесно 
да записват DVD дискове, така 
както преди 1-2 десетилетия 
се правиха записи на магне-
тофонна лента. 
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Записващ компютърен софтуер 

Manufacturer  NanoXX    www.nanoxx.info

Model 9600 IP

Function Цифров сателитен СА приемник 
 с PVR функция през мрежа

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

Мнение на експерта
+
Nanoxx 9600 IP е напълно функциониращ CA 

приемник, включващ всички необходими фун-
кции със висока надеждност и съвършенство. 
Благодарение на своя мрежов интерфейс, се 
отваря нов свят от възможности, които произво-
дителя е използвал по един много интелигентен 
начин. 9600 IP е лесен за работа и дори начинае-
щите ще могат да го ползват без проблем.

-
Сателитният и (преди всичко) транспондерният списък 

трябва да бъдат актуализирани. Все още не е възможно възп-
роизвеждане на записите през компютър. DiSEqC 1.1 протокола 
би бил една добра добавка.

Thomas Haring
Изпитателен център

на ТЕЛЕ-сателит
Австрия

Повечето PVR приемници 
днес позволяват прехвър-
ляне на записи от вътрешния 
хард диск към компютър, въп-
реки че този процес понякога 
отнеме доста време (в зави-
симост от вида на наличната 
връзка). Ако вие можете да 
записвате събитията директно 
на вашия компютър, времето 
за преместване на огромни 
файлове от единия диск на 
другия ще ви бъде спестено.

Точно тук компанията 
Nanoxx въвежда един малък 
инструмент, който се изпъл-
нява в компютъра при полу-
чаване на записи. 

След като се натисне бутона 
Record на дистанционното, 
записът се стартира и при-
емникът започва да излъчва 
цялата информация към ком-
пютъра през мрежовия интер-
фейс. 

Компютърът съхранява 
записите за по-късно възп-
роизвеждане или обработка 
(прехвърляне на DVD), за 
което се използва стандартен 
лицензиран софтуер.

Дори и на етап “бета”, тази 
допълнителна функция на 
Nanoxx 9600 IP работеше без-
проблемно в нашия тест. Един-
ственото, което не успяхме 
да изпитаме, беше възпро-

извеждането на съдържани-
ето, записано на компютъра 
директно от приемника, тъй 
като производителя все още 
не беше завършил работата с 
въвеждането на тази функция 
в софтуера. 

Имайки предвид обаче, 
перфектно функционира-
щият режим на запис, ние сме 
сигурни, че след като тази 
функция бъде въведена, тя 
ще работи безпроблемно.


