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Δέκτης CA Με Αυτό το 
Επιπλέον Χαρακτηριστικό

Δορυφορικός Δέκτης 

Nanoxx 9600 IP

Οι δέκτες CA έχουν πολύ χαμηλή τιμή, αλλά εάν ψάχνετε για μια πραγ-
ματικά καλή συσκευή θα πρέπει να κάνετε καλή έρευνα αγορά. Βρή-
καμε έναν τέτοιο δέκτη, τον 9600 IP του Γερμανού διανομέα Nanoxx. Το 
ακρωνύμιο IP σε αυτό το μοντέλο φανερώνει μερικά σημαντικά χαρα-
κτηριστικά – αλλά ας προχωρήσουμε ένα βήμα προς τα εμπρός.

Το κομψό περίβλημα της 
συσκευής είναι ασημί με μια γυα-
λιστερή μαύρη πρόσοψη όπου 
μια ευανάγνωστη οθόνη εμφα-
νίζει τον αριθμό του επιλεγμένου 
καναλιού. Στα αριστερά, η Nanoxx 
τοποθέτησε επτά κουμπιά για την 
λειτουργία της συσκευής χωρίς 
τηλεχειριστήριο και στα αριστερά 
πίσω από ένα καπάκι βρίσκεται 
ένας αναγνώστης καρτών που 
είναι συμβατός με XCrypt.

Η πίσω πλευρά είναι επίσης 
καλά εξοπλισμένη, διαθέτοντας 
την κλασική είσοδο IF, με περι-
στρεμμένη έξοδο, δύο συνδέσεις 
scart, μια έξοδο διαμορφωτή RF, 
τρεις υποδοχές RCA για στερεο-
φωνικό ήχο και βίντεο, composite 
βίντεο, οπτική ψηφιακή έξοδο 
ήχου, διεπαφή RS-232 καθώς 
επίσης και μια υποδοχή RF45 για 
δίκτυο σαν επιπλέον χαρακτη-
ριστικό. Αλλά περισσότερα για 
αυτά αργότερα.

Το τηλεχειριστήριο που συμπε-
ριλαμβάνεται κάθεται άνετα στο 
χέρι σας και έχει εργονομικό 
σχέδιο. Τα κουμπιά στο κάτω 
μέρος του τηλεχειριστηρίου θα 
μπορούσαν ωστόσο να είναι 

κάπως μεγαλύτερα. Το πολύ-
γλωσσο εγχειρίδιο χρήσης θα 
απαντήσει σε όλες σας τις ερωτή-
σεις και έχει απλή δομή.

Καθημερινή 
Χρήση
Όταν ανοίξετε τον δέκτη για 

πρώτη φορά θα εμφανιστεί 
αμέσως το κεντρικό μενού που 
ζητάει από τον χρήστη να ρυθμί-
σει μερικές παραμέτρους και να 
καθορίσει τον εξοπλισμό λήψης 
που χρησιμοποιεί σε συνδυασμό 
με τον δέκτη. Η νέα συσκευή 
Nanoxx αποδεικνύεται πραγμα-
τικά πολυταξιδεμένη, προσφέρο-
ντας τις ακόλουθες γλώσσες για 
τα μηνύματα OSD: Αγγλικά, Γερ-
μανικά, Γαλλικά, Ιταλικά, Ισπα-
νικά, Τουρκικά, Ρωσικά, Αραβικά, 
Περσικά, Κροατικά και Ελληνικά.

Χάρη στην αυτόματη ανί-
χνευση η συσκευή μπορεί να δια-
χειριστεί εύκολα σήματα PAL και 
NTSC και η εναλλαγή του λόγου 
της εικόνας από 4:3 σε 16:9 
έγινε επίσης ομαλά στις δοκιμές 
μας. Δυστυχώς, ο δέκτης της 

Nanoxx δεν διαθέτει S-Video ή 
εξόδους βίντεο component, και 
αυτό αποτελεί ένα μειονέκτημα 
αν σκεφτούμε τον μεγάλο αριθμό 
των επίπεδων τηλεοράσεων και 
των βιντεοπροβολέων που χρη-
σιμοποιούνται στις μέρες μας. 
Από την θετική πλευρά το OSD 
μπορεί να ρυθμιστεί σε ένα εξαι-
ρετικά μεγάλο βαθμό, έτσι ώστε 
οι χρήστες μπορούν να ρυθμί-
σουν την συσκευή ακριβώς όπως 
θέλουν.

Όταν ολοκληρωθεί η αρχική 
ρύθμιση εμφανίζεται το μενού 
εγκατάστασης για να σας βοη-
θήσει να κάνετε τις απαιτού-
μενες ρυθμίσεις στο δέκτη για 
το σύστημα λήψης που χρησι-
μοποιείται. Ο Nanoxx 9600 IP 
υποστηρίζει DiSEqC 1.0 για τον 
έλεγχο μέχρι τεσσάρων LNB 
καθώς επίσης των πρωτοκόλλων 
DiSEqC 1.2 και 1.3 (USALS) για 
τον έλεγχο μοτέρ και κινητών 
κεραιών.

Σαν ένα εξαιρετικά έξυπνο 
χαρακτηριστικό – ειδικά για 
αρχάριους – το σχετικό πρωτό-
κολλο ανιχνεύεται αυτόματα και 
όλες οι παράμετροι ρυθμίζονται 

NANOXX 9600 IP
Δέκτης CA με τέλεια λειτουργία και 

έξυπνη χρήση της διεπαφής 
δικτύου

κατάλληλα από το δέκτη, έτσι 
ώστε οι χρήστες έχουν ένα λιγό-
τερο πράγμα για να ανησυχούν 
κατά την εγκατάσταση του εξο-
πλισμού τους.

Ένα διαθέτετε μια κεραία πολ-
λαπλής τροφοδοσίας με μέχρι 
16 LNB τότε αυτός ο δέκτης δεν 
κάνει για εσάς, διότι δυστυχώς 
δεν υποστηρίζει το πρωτόκολλο 
DiSEqC 1.1.

Πέρα από τα κλασικά universal 
Ku band LNB, μπορούν να χρησι-
μοποιηθούν μερικοί άλλοι τύποι 
όπως C band LNΒ και τα απαιτού-
μενα δεδομένα LOF μπορούν να 
εισαχθούν και με το χέρι. Ο κατα-
σκευαστής παραδίδει αυτό το 
δέκτη με μια προγραμματισμένη 
εκ των προτέρων λίστα δορυφό-
ρων με 58 Ευρωπαϊκές και Ασια-
τικές τροχιακές θέσεις. Μπορούν 
να προστεθούν μέχρι και 20 επι-
πλέον θέσεις. Ανακαλύψαμε ότι 
τα δεδομένα μερικών αναμεταδο-
τών δεν είναι ενημερωμένα, αλλά 
ελπίζουμε ότι η Nanoxx θα δει το 

Σαφής δομή της μπάρας πληροφοριών του 
9600 IP 

EPG Κεντρικό Μενού 
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Εμφάνιση πολλαπλών εικόνων Αναζήτηση Καναλιών Ρυθμίσεις Δικτύου 

θέμα και θα παρέχει στο μέλλον 
περισσότερο ακριβή δεδομένα.

Μετά την ολοκλήρωση των 
ρυθμίσεων της κεραίας, το επό-
μενο βήμα είναι η πλήρωση της 
μεγαλύτερης από 6000 μνήμης 
καναλιών (έκδοση boot loader 
1.33 και πάνω) του IP 9600. Σε 
αυτό το σημείο μπορούμε να επι-
λέξουμε είτε μια πλήρη ανίχνευση 
ενός ή περισσοτέρων δορυφό-
ρων ή μια χειροκίνητη ανίχνευση 
συγκεκριμένων αναμεταδοτών.

Η δοκιμή μας επιβεβαίωσε 
επίσης ότι είναι καλό να μπορείς 
να περιορίσεις μια αναζήτηση 
μόνο σε FTA, τηλεόραση ή ραδιό-
φωνο. Η ανίχνευση είναι γρήγορη 
και χρειάστηκε λίγο περισσότερο 
από επτά λεπτά για την ολοκλή-
ρωση μιας πλήρους αναζήτησης 
ενός δορυφόρου 80 αναμεταδο-
τών.

Καθώς βρισκόμασταν σε αυτή, 
δοκιμάσαμε τα όρια του δέκτη 
του Nanoxx 9600 IP και εντυ-

πωσιαστήκαμε από τις δυνατό-
τητες λήψης του από σχετικά 
αδύναμους αναμεταδότες από 
τους NILESAT 7° Δυτικά, BADR 
26° Ανατολικά και ASTRA 28.2° 
Ανατολικά. Η λήψη SCPC δεν 
παρουσίασε κανένα πρόβλημα, 
ακόμα και στην περίπτωση που ο 
αναμεταδότης από τον EUTELSAT 
SEASAT 36° Ανατολικά με ρυθμό 
μετάδοσης μόλις 1628 Ms/s ανι-
χνεύθηκε και διαχειρίστηκε χωρίς 
προβλήματα.

Μετά την ολοκλήρωση αναζή-
τησης του πρώτου καναλιού, ο 

δέκτης σταματά να παρουσιάζει 
το κεντρικό μενού και εμφανίζει 
το πρώτο διαθέσιμο κανάλι μαζί 
με μια μπάρα πληροφοριών κατά-
στασης που διαθέτει τον τίτλο 
του τρέχοντος και του επερχόμε-
νου καναλιού (εάν παρέχονται) 
καθώς επίσης και εικονίδια για 
teletext, υπότιτλους ή κρυπτο-
γράφηση.

Εάν πατήσετε το κουμπί Guide 
θα εμφανιστεί το EPG στην οθόνη 
παρέχοντας πληροφορίες για 
όλα τα προγράμματα των επόμε-
νων τριών έως επτά ημερών. Οι 
εκτεταμένες δοκιμές μας αποκά-
λυψαν, παρόλα αυτά, ότι το παρά-
θυρο EPG που εμφανίζεται στην 
οθόνη χωρίζεται από τον 9600 
IP με έναν μάλλον αδέξιο τρόπο. 
Από την άλλη πλευρά η εμφάνιση 
όλων των προγραμμάτων και των 
πληροφοριών γεγονότων είναι 
κάπως μικροσκοπική και επίσης 
η περιοχή που εμφανίζεται το 

επιλεγμένο κανάλι είναι κάπως 
μεγάλη. Πιστεύουμε ότι θα ήταν 
καλό να μειωθεί αυτή η περιοχή 
για την παρουσίαση περισσότε-
ρων πληροφοριών προγράμμα-
τος, διότι για αυτό προορίζεται το 
EPG.

Παρόμοια με άλλους δέκτες το 
κουμπί OK εμφανίζει την λίστα 
καναλιών. Ο νέος δέκτης της 
Nanoxx διαθέτει μια ξεκάθαρη 
δομή πλήρη με περιεκτικές επι-
λογές επεξεργασίας και ταξινό-
μησης. Αυτό κάνει εύκολη την 
ανεύρεση οποιοδήποτε καναλιού 

με μόλις μερικά κλικ. Εάν δια-
θέτετε μια πιο έντονη αίσθηση 
της τάξης μπορείτε να ρυθμί-
σετε μόνιμα την πλήρη λίστα 
σύμφωνα με τις προσωπικές σας 
προτιμήσεις. Αυτό περιλαμβάνει 
την μετονομασία, την μετακίνηση 
ή την διαγραφή των καναλιών 
καθώς και την προσθήκη γονικού 
ελέγχου στα κανάλια που δεν 
είναι κατάλληλα για τα παιδιά. 
Μόνο εάν εισαχθεί το σωστό PIN 
μπορούν να εμφανιστούν αυτά τα 
κανάλια.

Για να γίνουν τα πράγματα 
ακόμα πιο εύκολα, όλα τα κανά-
λια από ένα συγκεκριμένο δορυ-
φόρο μπορούν να διαγραφούν 
ή να κλειδωθούν με ένα PIN 
άμεσα.

Η συμπλήρωση διαφόρων 
φίλτρων αναζήτησης είναι η χει-
ροκίνητη είσοδος PID, ένα χαρα-
κτηριστικό που λατρεύουν όλοι 
οι DXer. Είναι διαθέσιμες οκτώ 
λίστες αγαπημένων και μπορούν 
να γεμίσουν με τα πιο δημοφιλή 
κανάλια με το πάτημα ενός κου-
μπιού. Δεν απαιτείται περισσό-

τερος χρόνος για την αναζήτηση 
αυτών των αγαπημένων σταθ-
μών.

Η συνολική θετική εντύπωση 
του Nanoxx 9600 IP συμπλη-
ρώνεται με τα κλασικά χαρα-
κτηριστικά όπως η επιλογή του 
καναλιού ήχου, τον αποκωδικο-
ποιητή teletext ή την λειτουργία 
προβολής πολλαπλών εικόνων 
που σας βοηθά να παρακολου-
θείτε ταυτόχρονα μέχρι και τέσ-
σερα κανάλια. Αυτός είναι ένας 
καλός τρόπος για να αποφεύγετε 
τις διαφημίσεις.

Διεπαφή 
Δικτύου
Τώρα ήρθε πλέον η ώρα να 

ασχοληθούμε με το IP που περι-
λαμβάνεται στο όνομα μοντέλου 
του Nanoxx 9600 IP. Σε αντίθεση 
με άλλους δέκτες CA αυτή η 
συγκεκριμένη συσκευή είναι εξο-
πλισμένη με μια πλήρως λειτουρ-
γική διεπαφή δικτύου, την οποία ο 
κατασκευαστής έχει ενσωματώσει 
έχοντας δύο πράγματα στο μυαλό 
του: το πρώτο είναι οι γρήγορες 
και εύκολες ενημερώσεις λογισμι-
κού μέσω Διαδικτύου, και το δεύ-
τερο είναι η μετατροπή αυτού του 
δέκτη CA σε ένα πλήρες PVR.

Εάν θελήσετε να χρησιμοποιή-
σετε αυτή την διεπαφή το μόνο 
που πρέπει να κάνετε είναι να επι-
λέξετε το κεντρικό μενού Internet 
στο OSD, έτσι ώστε να μπορέσετε 
να ρυθμίσετε τις απαραίτητες 
παραμέτρους. Εάν απαιτείται, όλα 
τα δεδομένα (π.χ. διεύθυνση IP, 
μάσκα υποδικτύου, gateway IP) 
μπορούν να εισαχθούν με το χέρι 
ή μπορεί εναλλακτικά να χρησιμο-
ποιηθεί DHCP, επιτρέποντας στον 
δέκτη να λάβει όλες τις ρυθμίσεις 
από τον τοπικό δρομολογητή.

Με αρκετά έξυπνο τρόπο ο 
9600 IP μπορεί να ρυθμιστεί με 
τέτοιο τρόπο ώστε να αναζητά 
για νέο λογισμικό στον εξυπηρε-
τητή δικτύου του κατασκευαστή 
κάθε φορά που ανοίγει, έτσι ώστε 
οι χρήστες να είναι σίγουροι ότι 
η συσκευή διαθέτει την νεότερη 
έκδοση του λειτουργικού συστή-
ματος. Φυσικά το δοκιμάσαμε 
αυτό και ο δέκτης κατάφερε να 
ανιχνεύσει τα ενημερώσεις λογι-
σμικού, οι οποίες φορτώθηκαν 
και εγκαταστάθηκε το νέο λογι-
σμικό.

Ο δεύτερος λόγος ύπαρξης της 
διεπαφής δικτύου βρίσκεται σε 
δοκιμαστική φάση, αλλά έχουμε 
την επιβεβαίωση του κατασκευ-
αστή ότι εργάζονται μέρα και 
νύχτα για να είναι διαθέσιμο 
αυτό το χαρακτηριστικό κατά 
την παρουσίαση του δέκτη. Εν 
τούτοις, το TELE-satellite εξου-
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Λογισμικό εγγραφής στον υπολογιστή 

Manufacturer  NanoXX    www.nanoxx.info

Model 9600 IP

Function Ψηφιακός δορυφορικός δέκτης CA με 
 λειτουργία PVR μέσω δικτύου

Channel memory 6000

Satellites 78

SCPC compatible yes (1628 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

Συμπεράσματα Ειδικών
+
Ο Nanoxx 9600 IP είναι ένας πλήρως λειουργι-

κός δέκτης CA που διαθέτει όλα τα απαιτούμενα 
χαρακτηριστικά και είναι αξιόπιστος. Χάρη στην 
διεπαφή δικτύου ανοίγεται ένας νέος κόσμος 
δυνατοτήτων και ο κατασκευαστής την χρησι-
μοποιεί με έξυπνο τρόπο. Ο 9600 IP είναι απλός 
στην χρήση, ακόμα και οι αρχάριοι δεν θα αντιμε-
τωπίσουν δυσκολίες με την χρήση του.

-
Οι δορυφορικές λίστες και – πάνω απ’ όλα – οι λίστες αναμετα-

δοτών χρειάζονται κάποια βελτίωση και δεν είναι ακόμα δυνατή 
η αναπαραγωγή των εγγραφών στον υπολογιστή. Το DiSEqC 1.1 
θα ήταν μια καλή προσθήκη.

Thomas Haring
TELE-satellite

Test Center
Austria

σιοδοτήθηκε από την Nanoxx 
να ρίξει μια γρήγορη ματιά. Σαν 
βάση όλων των σχεδίων ήταν η 
υπόθεση της Nanoxx ότι σήμερα 
τα περισσότερα σπίτια διαθέτουν 
σύγχρονους υπολογιστές και η 
εγγραφή ενός DVD είναι τόσο 
εύκολη σήμερα όσο η εγγραφή 
μιας κασέτας πριν από μια δεκα-
ετία.

Οι περισσότεροι PVR που 
πωλούνται σήμερα επιτρέπουν 
την μεταφορά εγγραφών από 
τον εσωτερικό σκληρό δίσκο 
σε έναν υπολογιστή, ακόμα και 

αν αυτή η διαδικασία μπορεί να 
απαιτεί αρκετό χρόνο, ανάλογα 
με τον διαθέσιμο τύπο σύνδεσης. 
Βέβαια, εάν μπορείτε να εγγρά-
ψετε ένα πρόγραμμα άμεσα στον 
υπολογιστή σας θα σας βοηθή-
σει να κερδίσετε αυτό το χρόνο 
της μεταφοράς των τεράστιων 
αρχείων από τον ένα δίσκο στον 
άλλο.

Σε αυτό το σημείο είναι που η 
Nanoxx παρουσιάζει ένα μικρό 
εργαλείο που τρέχει στον υπολο-
γιστή και περιμένει για εισερχό-
μενες εγγραφές.

Μόλις πατηθεί το κουμπί Recorc 
στο τηλεχειριστήριο ξεκινά η 
εγγραφή και ο δέκτης μεταδίδει 
όλα τα δεδομένα σε έναν υπολο-
γιστή μέσω της διεπαφής δικτύου. 
Ο υπολογιστής αποθηκεύει αυτές 
τις εγγραφές για αναπαραγωγή σε 
κάποια μελλοντική στιγμή ή για 
επεξεργασία και εγγραφή χρησι-
μοποιώντας οποιοδήποτε κλασικό 
λογισμικό εγγραφής DVD.

Παρόλο που βρίσκεται σε beta 
έκδοση αυτό το χαρακτηριστικό 
έχει προστεθεί στον Nanoxx 
9600 IP και δούλεψε άψογα στις 

δοκιμές μας. Το μόνο πράγμα που 
δεν μπορέσαμε να καταφέρουμε 
ήταν η αναπαραγωγή του περι-
εχομένου που είχε αποθηκευτεί 
άμεσα στον υπολογιστή από τον 
δέκτη, εφόσον ο κατασκευαστής 
δεν έχει ακόμα ολοκληρώσει την 
υλοποίηση αυτό του χαρακτηρι-
στικού στο λογισμικό.

Σκεπτόμενοι την τέλεια από-
δοση της λειτουργίας εγγραφής, 
παρόλα αυτά, είμαστε βέβαιοι ότι 
αυτό το χαρακτηριστικό θα είναι 
σύντομα διαθέσιμο και θα λει-
τουργεί τέλεια.


