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Er bestaan nog steeds 
fabrikanten die bezig 
blijven

Software Update 

Nanoxx 9500HD

In het vorige nummer van TELE-satelliet introduceerden we de nieuwe NanoXX 9500HD. 
We waren zo onder de indruk van zijn vakmanschap en gebruiksmogelijkheden dat we er niets 
negatiefs over konden zeggen. Sommige fabrikanten zouden zo’n testrapport gebruiken als een 
excuus om een verdiende vakantie te nemen, maar zo niet NanoXX. Ondanks de complimenten 
die de NanoXX 9500HD kreeg, zijn hun programmeurs nog steeds onder hoge druk bezig om 
nieuwe functies in hun ontvanger te integreren en zo kregen we vlak voor het ter perse gaan van 
dit blad het bericht dat er een nieuwe software-update beschikbaar is.

De nieuwe software is eenvoudig te instal-
leren: als de ontvanger via een netwerk aan 
internet is gekoppeld volstaat één druk op de 
knop. Je kunt de nieuwe software ook down-
loaden, op een usb-stick plaatsen en dan de 
ontvangerupdate starten.

Na het probleemloos laden van de nieuwe 
software, versie 02.0.200, keken we eens rond 
wat voor veranderingen we konden vinden. 
Het is nu mogelijk om twee programma’s op te 
nemen, terwijl je een derde programma bekijkt 
dat al eerder op de harde schijf was opgeno-
men, of je kunt twee programma’s opnemen 
en een derde live kijken, of zelfs met time-
shift, zolang alle drie de programma’s maar op 
dezelfde transponder worden uitgezonden. Dit 
alles werkt probleemloos, zelfs bij HD uitzen-
dingen. De snelheid van de USB 2.0 aansluiting 
volstond hier ruimschoots voor.

Zelfs kijkers met 
gehoorproblemen zullen 
plezier hebben van het 
feit dat de fabrikant het 
opneemproces zodanig 
heeft aangepast dat 
nu ook teletekst, tele-
tekst ondertitels en DVB 
ondertitels allemaal 
automatisch opgeno-
men worden en dus op 
elk moment tijdens het 
terugkijken van een opname van harde schijf 
opgeroepen kunnen worden.

Ook het afspelen zelf heeft wat veranderin-
gen ondergaan; de NanoXX 9500HD onthoudt 
het punt waar het afspelen onderbroken was, 
zodat als het afspelen hervat wordt hij verder 
gaat waar hij was gebleven. Er is ook een func-
tie toegevoegd die het mogelijk maakt om met 
één druk op de knop over die vervelende recla-
meonderbrekingen te springen.

Om te helpen garanderen dat het begin en 
eind van je favoriete programma’s niet de mist 
in gaan heeft Nanoxx de mogelijkheid toege-
voegd om extra opnametijd toe te voegen aan 
het begin en eind van een programma, zodat 
elke opname automatisch verlengd wordt.

En nu we het er toch over hebben, de laatste 
update stelt je ook in staat om de opnametimer 
direct te programmeren voor de optionele kana-
len, zoals de Duitse betaalzender Premiere. Om 
het allemaal af te ronden kunnen gebruikers nu 

de grootte van de time-shift buffer aanpassen 
aan hun behoeften. Zelfs aan de kleine bug-
lijst is door de fabrikant gewerkt; in aanvul-

ling op het oplossen 
van een probleem met 
harde schijven groter 
dan 300 GB, is er een 
timerprobleem opge-
lost, er is iets gedaan 
aan een probleem met 
de kanalenlijst en de 
werking van de Alpha-
crypt CI is verbeterd. 
Een paar menu-items 
zijn ook aangepast en 
er zijn diverse nieuwe 
functieknoppen toege-
voegd.

Alles in ogenschouw 
nemend was dit een 

Twee opnames (zelfs HD) tegelijk 

Een opname stoppen 

Een markering maken 

Afspeelopties 
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tamelijk succesvolle update en, bovenal, 
bewijst het dat er nog fabrikanten zijn die je na 
het kopen van hun product niet in de kou laten 
staan. In plaats daarvan doen ze hun uiter-
ste best om door te gaan met het verbeteren 
van het product dat je zojuist gekocht hebt. 
We waren vooral blij dat het Windows FAT32 
probleem dat in de eerste test werd genoemd 
is aangepakt door de fabrikant. NanoXX heeft 
ondertussen een klein hulpprogramma online 
geplaatst dat je in staat stelt om harde schijven 
van elk gewenst formaat in te stellen op FAT32 
ondanks de beperkingen van MS Windows.

En als je, na dit alles, denkt dat de fabrikant 
nu achterover leunt om een koffiepauze te
nemen dan vergis je je. De fabrikant heeft ons 
getipt dat een toekomstige update de NanoXX 
9500HD zal omtoveren in een volledige IP PVR 
machine. We wachten vol spanning op wat de 
toekomst brengt.


