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Odbiornik CA
z czymś jeszcze

Odbiornik satelitarny 

Nanoxx 9600 IP

Odbiorników CA jest całe mnóstwo, ale jeśli zależy nam na 
naprawdę dobrym, trzeba się trochę bardziej rozejrzeć. Jeden 
taki znaleźliśmy – 9600 IP niemieckiego dystrybutora Nanoxx. IP 
w nazwie modelu już coś sugeruje, ale cierpliwości  – dojdziemy 
i do tego.

Obudowę wykonano w ele-
ganckim srebrze, zaś płytę 
czołową w połyskliwej czerni. 
Zamontowany na niej wyświe-
tlacz segmentowy pokazuje 
numer aktualnie wybranego 
kanału. Po lewej stronie, 
Nanoxx umieścił siedem guzi-
ków sterujących, mogących się 
przydać przy braku pilota, a po 
prawej mamy klapkę zasłania-
jącą czytnik kart kompatybilny 
z XCrypt.

Panel tylny jest bardzo 
dobrze wyposażony i zawiera: 
wejście IF wraz z zapętlonym 
wyjściem, dwa eurozłącza 
SCART, wyjście modulatora RF, 
trzy gniazda RCA z fonią stereo 
i wizją zespoloną, wyjście 
optyczne fonii cyfrowej, inter-
fejs RS-232 jak też gniazdo 
sieciowe RF45. Więcej na ten 
temat nieco później.

Pilot zdalnego sterowania jest 
dość ergonomiczny i dobrze 
leży w dłoni. Jednak guziki w 

jego dolnej części mogłyby być 
nieco większe.

Dobrze rozplanowana, wie-
lojęzyczne instrukcja obsługi 
dostarcza odpowiedzi na 
wszystkie pytania.

Użytkowanie
Po pierwszym załączeniu 

natychmiast pokazywane jest 
główne menu ponaglające 
użytkownika do spersonali-
zowania ustawień i podania 
jaki system antenowy współ-
pracuje z odbiornikiem. Nowa 
skrzynka Nanoxx jest prawdzi-
wym globtroterem, umożliwia 
ustawienie OSD w następu-
jących językach: angielskim, 
niemieckim, francuskim, wło-
skim, hiszpańskim, tureckim, 
rosyjskim, arabskim, perskim, 
chorwackim i greckim.

Dzięki automatycznej detek-
cji, odbiornik bezproblemowo 
przetwarza zarówno sygnały 

PAL jak i NTSC. Nie ma też 
problemów z formatami 4:3 i 
16:9, co wykazały nasze testy. 
Niestety Nanoxx 9600 IP nie 
ma wyjścia S-Video, ani wyjść 
komponentowych wizji, co jest 
wadą, biorąc pod uwagę dużą 
liczbę telewizorów wielkoekra-
nowych i projektorów będą-
cych dzisiaj w użytkowaniu. Na 
plus za to należy zaliczyć moż-
liwość dostosowania OSD do 
indywidualnych preferencji i to 
w bardzo szerokim zakresie. 

Po przejściu wstępnych 
ustawień pojawia się ekran z 
menu instalacji, które pomaga 
nam przygotować odbiornik do 
współpracy z istniejącym sys-
temem antenowym. Nanoxx 
9600 IP wspiera DiSEqC 1.0 
kontrolujący do czterech kon-
werterów oraz DiSEqC 1.2 i 1.3 
(USALS) do sterowania obrot-
nicami.

Szczególnie pomysłową 
cechą, zwłaszcza dla począt-

NANOXX 9600 IP
Znakomicie działający odbiornik CA

z pomysłowym wykorzystaniem 
interfejsu sieciowego

kujących, jest automatyczne 
wykrywanie potrzebnego 
protokołu DiSEqC. Odbiornik 
odpowiednio ustawia wszystkie 
parametry – użytkownik ma 
jeden problem mniej podczas 
instalacji.

Jeśli posiadamy system wie-
lokonwertorowy (do 16 LNB), 
to ten odbiornik jest nie dla 
nas. Nie wspiera on niestety 
protokołu DiSEqC 1.1.

Oprócz standardowych kon-
werterów na pasmo Ku, możemy 
użyć do współpracy konwertery 
na pasmo C, a nawet inne gdyż 
dostępne jest ręczne wpro-
wadzanie częstotliwości LOF. 
Producent sprzedaje odbiornik 
z wstępnie zaprogramowaną 
listą 58 pozycji satelitarnych 
- europejskich i azjatyckich. 
Do istniejącej listy możemy 

Przejrzyście zaprojektowana belka inf. 
9600 IP 

EPG Główne menu 
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Tryb Multi-picture Wyszukiwanie kanałów Ustawienia sieciowe 

dopisać nawet 20 dodatkowych 
satelitów. Odkryliśmy, że nie-
które dane transponderów są 
niestety nieaktualne. Liczymy 
na to, że Nanoxx zwróci na to 
uwagę i w przyszłych odbiorni-
kach zawrze bardziej aktualne 
dane.

Po zakończeniu ustawień 
antenowych możemy zacząć 
zapełniać pamięć IP 9600 o 
pojemności ponad 6000 kana-
łów (dla bootloadera w wersji 
1.33 i wyższej). W tym celu 
możemy wybrać albo pełne 
wyszukiwanie na jednym bądź 
wielu satelitach, albo ręczne na 
wybranych transponderach.

Nasze testy wykazały, że 
korzystniej jest ograniczyć 
wyszukiwanie do FTA, i tylko do 
TV albo tylko do Radio. Skano-
wanie jest wtedy szybsze - dla 

satelity z 80 transponderami 
wystarcza 7 minut. 

Skoro o tym mowa, spraw-
dziliśmy ograniczenia tunera 
Nanoxx 9600 IP i zostaliśmy 
zaskoczeni jego dobra pracą 
nawet przy słabych sygnałach 
z NILESAT 7° W, BADR 26° E i 
ASTRA 28,2° E. Również odbiór 
SCPC nie stanowił problemu, a 
„nasz” transponder testowy na 
EUTELSAT SESAT 36° E o prze-

pływności 1,628 MS/s został 
uchwycony i przetworzony bez 
problemu. 

Po zakończeniu pierwszego 
wyszukiwania kanałów, odbior-
nik opuszcza główne menu i 
wyświetla pierwszy dostępny 
kanał wraz z bogatą w infor-
macje belką statusu. Oprócz 
tytułów bieżącej i przyszłej 
audycji (o ile są nadawane w 
strumieniu), zawiera ona rów-
nież ikonki telegazety, podpi-
sów i kodowania.

Naciśnięcie guzika Guide 
wyświetla EPG z programami 
na trzy do siedmiu dni naprzód. 
Nasze drobiazgowe testy poka-
zały, że 9600 PI jakoś dziwnie 
dzieli okno EPG. Z jednej strony 
obszar, na którym wyświetlana 
jest informacja o programach 
jest dość mały, zaś ten z nazwą 

aktualnego kanału niepotrzeb-
nie wielki. Wydaje nam się, 
że warto by go zmniejszyć by 
wygospodarować więcej miej-
sca na dane o programach – do 
tego przecież służy EPG.

Podobnie jak w większości 
innych odbiorników guzik OK 
wywołuje listę kanałów. Nowy 
odbiornik Nanoxx ma bardzo 
czytelną listę, a w niej spore 
możliwości edycyjne i sortu-

jące. Każdy kanał jesteśmy 
w stanie znaleźć po zaledwie 
kilku kliknięciach.

Jeśli mamy bardziej rozwinięte 
poczucie porządku, możemy 
przeprowadzić stałe zmiany na 
liście. Możemy zmieniać nazwy, 
przesuwać, kasować kanały, a 
także zakładać blokadę rodzi-
cielską na te nieodpowiednie 
dla dzieci. Wówczas tylko użyt-
kownicy znający prawidłowy PIN 
mają do nich dostęp. 

Aby ułatwić nam życie, pro-
ducent umożliwił kasowanie lub 
blokowanie PIN-em wszystkich 
kanałów danego satelity.

Oprócz różnych filtrówwyszu-
kiwania, mamy do dyspozycji 
ręczne wprowadzanie PID-ów 
– co ucieszy DX-manów. Na 
zapełnienie popularnymi kana-
łami czeka osiem list ulubio-
nych. Później nie trzeba będzie 
tracić czasu, aby szybko się do 

nich dostać.

Pozytywne ogólne wrażenie, 
jakie wywiera Nanoxx 9600 IP, 
wzmacniane jest obecnością 
standardowych cech w rodzaju 
wyboru ścieżki dźwiękowej, 
dekodera telegazety, czy trybu 
multi-picture, w którym oglą-
damy jednocześnie do czterech 
kanałów. Świetny sposób na 
przetrzymanie bloków reklamo-
wych. 

Interfejs 
sieciowy
Nadszedł wreszcie czas na 

symbol „IP” w nazwie Nanoxx 
9600 IP. W przeciwieństwie 
do większości innych odbior-
ników CA, ten model został 
wyposażony w pełni funkcjo-
nalny interfejs sieciowy. Wbu-
dowując go, producent miał 
dwa cele: zapewnić prostą i 
wygodną aktualizację oprogra-
mowania przez Internet, oraz 
przekształcić odbiornik w pełni 
działający PVR.

Jeśli zdecydujemy się wyko-
rzystać ten interfejs, wystarczy 
że wejdziemy do menu Internet 
w OSD i ustawimy prawidłowe 
parametry. Można albo wpro-
wadzić wszystkie dane ręcznie 
(tzn. adres IP, maskę podsieci, 
standardową bramę IP), albo 
wybrać tryb DHCP, a wtedy 
odbiornik pobierze wszystko co 
potrzeba z lokalnego routera.

W sprytny sposób 9600 IP 
potrafi sam poszukiwać now-
szego oprogramowania na 
stronie producenta za każdym 
razem, kiedy go włączamy. 
Jeśli zaktywuję tę opcję, użyt-
kownik jest wówczas pewien, 
że zawsze ma najświeższe 
dostępne oprogramowanie. 
Oczywiście sprawdziliśmy to. 
Odbiornik bezbłędnie wykrył 
dostępne aktualizacje i rozpo-
czął ich ściąganie i instalowa-
nie.

Drugie przeznaczenie inter-
fejsu sieciowego jest obecnie w 
fazie prób, ale dowiedzieliśmy 
sie od producenta, że prace 
nad dopracowaniem tej funkcji 
trwają dzień i noc. TELE-sateli-
cie udało się zerknąć na obecną 
wersję beta. 
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Oprogramowanie do nagrywania na PC 

Manufacturer  NanoXX    www.nanoxx.info

Model 9600 IP

Function Satelitarny odbiornik cyfrowy CA z  
 funkcją PVR przez interfejs sieciowy.

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

Zdaniem eksperta
+
Nanoxx 9600 IP jest w pełni funkcjonal-

nym odbiornikiem CA posiadającym wszystkie 
potrzebne funkcje. Działa niezawodnie. Dzięki 
interfejsowi sieciowemu przed użytkownikiem 
otwiera się nowe spektrum możliwości. Pomysłowy 
i wyrafinowany 9600 IP jest zrozumiały w obsłudze
i nie sprawi kłopotu nawet początkującemu.

-
Aktualizacja satelitów, a zwłaszcza danych transponderów jest 

bardzo pożądana. Nie działa jeszcze odtwarzanie wykonanych 
nagrań, a i DiSEqC 1.1 byłby pożądanym uzupełnieniem.

Thomas Haring
TELE-satellite

Test Center
Austria

Na początku było założenie 
poczynione przez Nanoxx, że 
w dzisiejszych czasach w więk-
szości gospodarstw domowych 
jest PC o dobrych osiągach, 
a wypalenie płyty DVD jest 
tak proste jak nagranie taśmy 
dekadę temu.

Większość ze sprzedawanych 
obecnie PVR-ów ma możliwość 
przesyłania nagrań z dysku 
do PC, choć proces ten może 

być czasochłonny, zależnie od 
typu połączenia. Gdyby jednak 
dało się od razu nagrywać na 
PC, zaoszczędzono by sporo 
czasu traconego na przesyła-
nie z dysku na dysk ogromnych 
plików.

I tu do akcji wkracza Nanoxx 
z małym narzędziem pracu-
jącym na PC i przyjmującym 
nagrania z odbiornika.

Jak tylko naciśniemy guzik 

Record, rozpoczyna się nagry-
wanie i odbiornik transmituje 
wszystkie dane do PC przez 
interfejs sieciowy.

PC zapisuje nagranie abyśmy 
mogli je odtworzyć w później-
szym terminie, albo przetwo-
rzyć i wypalenić na płycie przy 
pomocy dowolnego typowego 
oprogramowania.

Funkcja ta w wersji beta 
działała w naszych testach 

bez zarzutu. Jedyne czego nie 
mogliśmy zrobić to odegranie 
z powrotem zapisanego nagra-
nia na PC poprzez odbiornik. Ta 
część oprogramowania nie była 
jeszcze ukończona w czasie 
naszych badań. 

Biorąc pod uwagę znakomi-
cie działający tryb nagrywania, 
jesteśmy spokojni, że i ta funk-
cja będzie już wkrótce działać 
niezawodnie.


