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CA Ontvanger Met Dat 
Beetje Extra

Satellietontvanger 

Nanoxx 9600 IP

CA ontvangers vind je dertien in een dozijn, maar wanneer je op 
zoek bent naar een echt goede box dan moet je nog steeds goed 
zoeken. Wij kwamen zo’n ontvanger tegen, de 9600 IP van de Duitse 
distributeur Nanoxx. De toevoeging IP in de modelnaam onthult een 
aantal prachtige extra’s – maar laten we één stap tegelijk nemen.

De behuizing van de box is 
uitgevoerd in elegant zilver met 
een glimmend zwart frontpaneel 
waarin een eenvoudig leesbaar 
segmentdisplay het kanaalnum-
mer van het huidige programma 
toont. Links daarvan heeft 
Nanoxx zeven knoppen geplaatst 
voor de bediening van de box 
zonder afstandsbediening en aan 
de rechterkant bevindt zich een 
klep die de kaartlezer verbergt 
die XCrypt compatibel is.

Het achterpaneel is ook royaal 
uitgerust, en voorzien van de 
standaard IF ingang met door-
geluste uitgang, twee SCART 
euroconnectors, RF modulato-
ruitgang, 3 RCA aansluitingen 
voor stereo audio en video, com-
posiet video, optische digitale 
audio-uitgang, RS-232 interface 
en tevens een RJ45 netwerkaan-
sluiting als toegevoegde extra. 
Maar daarover later meer.

De meegeleverde afstandsbe-
diening ligt prettig in de hand en 
heeft een ergonomische vormge-
ving. De knoppen in het onderste 
gedeelte hiervan zouden echter 
wel een stukje groter mogen.

De meertalige gebruiksaanwij-
zing zal alle vragen beantwoor-
den en is handig ingedeeld.

Dagelijks 
gebruik
Zet de box voor de eerste keer 

aan en je krijgt gelijk het hoofd-
menu te zien dat de gebruiker 
vraagt een aantal parameters 
aan te passen en om aan te 
geven welke ontvangstinrichting 
gebruikt wordt in combinatie met 
de ontvanger. De nieuwe Nanoxx 
box blijkt een echte globetrotter 
te zijn; de volgende talen zijn 
beschikbaar voor de OSD mel-
dingen: Engels, Duits, Frans, Ita-
liaans, Spaans, Turks, Russisch, 
Arabisch, Perzisch, Kroatisch en 
Grieks.

Dankzij automatische herken-
ning kan de box probleemloos 
overweg met PAL en NTSC sig-
nalen en het schakelen tussen 
de 4:3 en 16:9 beeldverhou-
ding verliep tijdens onze tests 
ook gladjes. Helaas beschikt de 

Nanoxx ontvanger noch over S-
video noch over component video 
uitgangen, hetgeen een nadeel 
is wanneer we het grote aantal 
flat screen TV’s en beamers van
vandaag de dag in aanmerking 
nemen. Het goede nieuws is dat 
het OSD in uitzonderlijk hoge 
mate aangepast kan worden 
waardoor de gebruikers de box 
kunnen configureren zoals ze
graag willen.

Zodra de initiële installatie 
afgerond is verschijnt het instal-
latiemenu op het scherm om je 
te helpen bij het aanpassen van 
de instellingen van de ontvan-
ger aan de gebruikte ontvangst-
inrichting. De Nanoxx 9600 IP 
ondersteunt DiSEqC 1.0 om 
maximaal vier LNB’s te bedienen 
en ook de DiSEqC protocollen 1.2 
en 1.3 (USALS) om motoren te 
bedienen voor draaibare scho-
tels.

Als uitzonderlijk slimme optie 
– in het bijzonder voor newbies – 
wordt het relevante DiSEqC pro-
tocol automatisch gedetecteerd 
en worden alle parameters door 
de ontvanger dienovereenkom-

NANOXX 9600 IP
Perfect werkende CA ontvanger 

met slim gebruik van 
netwerkinterface

stig ingesteld, waardoor gebrui-
kers één ding minder hebben 
om zich zorgen over te maken 
tijdens het installeren van hun 
apparatuur.

Wanneer je in het bezit bent 
van een multifeed antenne met 
maximaal 16 LNB’s dan is deze 
ontvanger echter niet voor jou, 
aangezien hij jammer genoeg 
het DiSEqC protocol 1.1 niet 
ondersteunt.

Afgezien van standaard uni-
versele Ku-band LNB’s kunnen 
ook sommige andere types 
LNB gebruikt worden zoals C-
band LNB’s en mocht dat nodig 
zijn dan kunnen de LOF gege-
vens zelfs handmatig ingevoerd 
worden. De fabrikant levert deze 
ontvanger met een vooraf opge-
slagen satellietlijst die voorzien 
is van 58 Europese en Aziati-
sche orbitale posities. Tot aan 20 
extra posities kunnen later nog 

Helder ingedeelde infobalk van de 9600 IP EPG Hoofdmenu 
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Multi-beeld weergave Kanaalscan Netwerkinstellingen 

toegevoegd worden aan deze 
lijst. Wij ontdekten dat som-
mige transponderdata niet actu-
eel meer zijn, dus we hopen dat 
Nanoxx hiernaar zal kijken en in 
de toekomst actuelere gegevens 
mee zal leveren.

Nadat de antenne-instellingen 
voltooid zijn is de volgende stap 
het vullen van het 6000-plus 
kanaalgeheugen (boot loader 
versie 1.33 en hoger) van de IP 
9600. Voor dit doel kunnen we 
ofwel een volledige scan van één 
of meer satellieten doen ofwel 
een handmatige scan op speci-
fieke transponders.

Uit onze test werd ook duide-
lijk dat het altijd handig is wan-
neer je de mogelijkheid hebt de 
scan te beperken tot FTA, alleen 
TV of alleen radio. Het scannen 
gaat snel en kostte iets minder 
dan zeven minuten voor een vol-
ledige scan van een 80-transpon-
der satelliet.

Terwijl we bezig waren onder-
zochten we ook de grenzen van 
de Nanoxx 9600 IP en waren 
onder de indruk van de goede 
ontvangst die hij wist te verkrij-
gen van de relatief zwakke trans-
ponders op de NILESAT 7° West, 
BADR 26° Oost en ASTRA 28,2° 
Oost. SCPC ontvangst leverde 
ook geen probleem op en onze 
testtransponder op EUTELSAT 
SEASAT 36° Oost met een sym-
bolrate van slechts 1628 Ms/s 
werd zonder mankeren gedetec-
teerd en verwerkt.

Na de voltooiing van de eerste 
kanaalscan verlaat de ontvan-
ger het hoofdmenu en toont het 
eerste beschikbare kanaal teza-
men met een bijzonder informa-
tieve statusbalk die voorziet in 
de titel van het huidige en vol-
gende programma (indien door 
de kanaalaanbieder beschikbaar 
gesteld) maar ook iconen voor 
teletekst, ondertitels of codeer-
systeem.

Druk op de Guide knop en de 
EPG verschijnt op het scherm 
die alle programma’s voor de 
volgende drie of zeven dagen 
toont. Onze uitgebreide tests 
onthulden echter dat het EPG 
venster op het scherm door de 
9600 IP op een nogal onprakti-
sche manier verdeeld wordt. Aan 
de ene kant is het gebied dat alle 
programma-informatie toont 
nogal klein en aan de andere 
kant is het gebied dat voor-
bestemd is voor het tonen van 

het huidige kanaal nogal groot. 
Wij denken dat het slim zou zijn 
om dit gebied te verkleinen ten 
gunste van meer programma-
informatie, want dat is toch waar 
een EPG eigenlijk in de eerste 
plaats voor bedoeld is.

Vergelijkbaar met de meeste 
andere ontvangers wordt met de 
OK knop de kanaallijst opgeroe-
pen. De nieuwe Nanoxx ontvan-
ger is voorzien van een helder 
ingedeelde lijst compleet met 
uitgebreide wijzig- en sorteer-
opties. Dit zorgt ervoor dat elk 

beschikbaar kanaal snel gevon-
den zal worden na maar een paar 
kliks. 

Wanneer je een meer uitge-
sproken gevoel voor ordening 
hebt dan kun je verdergaan met 
het permanent aanpassen van 
de volledig lijst aan je persoon-
lijke voorkeuren. Hieronder valt 
ook hernoemen, verplaatsen of 
wissen van kanalen of ouder-
lijk toezicht toevoegen aan dat 
aanbod dat niet geschikt is 
voor kinderen. Alleen diegenen 
die over de juiste PIN beschik-
ken kunnen naar deze kanalen 
kijken.

Om het allemaal nog een stuk 
simpeler te maken, kunnen alle 
kanalen van een specifieke satel-
liet in één keer gewist of van een 
PIN code voorzien worden.

Aanvullend op diverse zoekfil-
ters is ook voorzien in handma-
tige PID invoer, een optie waar 
veel DX-ers dankbaar voor zullen 
zijn. Acht favorietenlijsten zijn 
beschikbaar en kunnen gevuld 
worden met de meest bekeken 

kanalen met een druk op een 
knop. Er wordt geen tijd meer 
verspild aan het zoeken naar die 
favoriete stations. 

De over het algemeen posi-
tieve indruk van de Nanoxx 9600 
IP wordt afgerond met stan-
daardopties zoals keuze van het 
audiokanaal, teletekstdecoder of 
multi-beeld weergavemode die 
je helpt om vier kanalen tege-
lijkertijd in de gaten te houden. 
Dat is een handige manier om 
commerciële onderbrekingen te 
overbruggen.

Netwerkinter-
face
Dan is het nu eindelijk tijd 

geworden om ons te richten op 
het IP in de modelnaam van de 
Nanoxx 9600 IP. In tegenstelling 
tot de meeste andere CA ontvan-
gers is deze specifieke box voor-
zien van een volledig functionele 
netwerkinterface, die de fabri-
kant met twee doelen voor ogen 
ingebouwd heeft: Het ene is een 
eenvoudig methode voor het ver-
krijgen van software-updates via 
het internet, en het andere is het 
omvormen van deze CA ontvan-
ger in een compleet uitgeruste 
PVR. 

Mocht je besluiten deze inter-
face te gaan toepassen dan is 
alles wat je hiervoor moet doen 
naar het Internet hoofdmenu 
gaan in het OSD om daar de 
benodigde parameters in te stel-
len. Indien nodig kunnen alle 
gegevens (bv. IP adres, subnet 
masker, standaard gateway IP) 
handmatig ingevoerd worden of 
als alternatief kan DHCP geacti-
veerd worden, dat de ontvanger 
opdracht geeft alle instellingen 
op te halen bij de lokale router.

Slim genoeg kan de 9600 IP 
zodanig ingesteld worden dat hij 
automatisch elke keer wanneer 
hij ingeschakeld wordt op de 
server van de fabrikant kijkt of 
er nieuwe software beschikbaar 
is zodat gebruikers ervan over-
tuigd kunnen zijn dat de box te 
allen tijde met de meest recente 
versie van het besturingssy-
steem werkt. Uiteraard contro-
leerden wij dat tijdens onze test 
en de ontvanger zag zonder pro-
blemen nieuwe softwareversies 
staan en begon deze keurig te 
downloaden en installeren.

Het tweede doel van de net-
werkinterface is momenteel nog 
in zijn testfase, maar de fabri-
kant heeft toegezegd dat zij 
dag en nacht aan het werk zijn 
om deze mogelijkheid klaar voor 
uitlevering te maken. Desalniet-
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Opnamesoftware op de PC 

Manufacturer  NanoXX    www.nanoxx.info

Model 9600 IP

Function Digitale CA satellietontvanger met 
 PVR functionaliteit via het netwerk

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

Mening van de Expert
+
De Nanoxx 9600 IP is een volledig functionele 

CA ontvanger voorzien van alle noodzakelijke 
mogelijkheden met betrouwbaarheid en raffine-
ment. Dankzij zijn netwerkinterface gaat er een 
hele nieuwe wereld aan mogelijkheden open en 
de fabrikant gebruikt deze op een slimme manier. 
De 9600 IP is zelfverklarend qua bediening en 
zelfs beginners zullen bij het gebruik ervan geen 
problemen tegenkomen.

-
De satelliet en – vooral – transponderlijsten zijn rijp voor wat 

frisse lucht en het afspelen van opnames vanaf de PC is nog niet 
mogelijk. DiSEqC 1.1 zou ook een welkome aanvulling zijn.

Thomas Haring
TELE-satellite

Test Center
Austria

temin kreeg TELE-satelliet toe-
stemming van Nanoxx om alvast 
even te gluren. Bij het begin van 
het plannen maken was de aan-
name van Nanoxx dat de meeste 
huishoudens vandaag de dag 
beschikken over krachtige PC’s 
en dat het branden van een DVD 
tegenwoordig net zo gemakke-
lijk is als het opnemen van een 
bandje een jaar of twintig gele-
den was.

De meeste PVR’s die tegen-
woordig verkocht worden bieden 
de mogelijkheid opnames van 

de geïntegreerde harddisk over 
te zetten naar de PC, ook al kan 
dit proces nogal tijdrovend zijn, 
afhankelijk van de beschikbare 
verbinding. Maar wanneer je nou 
in staat zou zijn een programma 
direct op een PC op te nemen, 
dan zou dit al de tijd schelen die 
nodig is om grote bestanden van 
de ene disk naar de andere te 
verplaatsen.

Hier komt de Nanoxx 9600 IP 
nu op het toneel met een kleine 
tool die op de PC draait en wacht 
op binnenkomende opnames 

van de ontvanger. Zodra de 
Record knop op de afstandsbe-
diening ingedrukt wordt begint 
de opname en de ontvanger ver-
zendt alle data naar de PC via de 
netwerkinterface.

De PC slaat de opnames op 
voor weergave op een later tijd-
stip of voor bewerken en branden 
op DVD met behulp van willekeu-
rige standaard DVD brandsoft-
ware. 

Zelfs in het bètastadium 
werkte deze toegevoegde optie 
van de Nanoxx 9600 IP al pro-

bleemloos tijdens onze test. Het 
enige dat we nog niet konden 
testen was het rechtstreeks op 
de ontvanger weergeven van 
programma’s die op de PC opge-
nomen zijn, aangezien de fabri-
kant de implementatie van deze 
optie in zijn software nog niet 
afgerond heeft.

Gezien de perfect werkende 
opnamemode zijn we er echter 
van overtuigd dat deze func-
tionaliteit er binnenkort aan-
komt en dat die ook perfect zal 
werken.


