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Ainda existem
Fabricantes activos

Software Update 

Nanoxx 9500HD

Na última edição da revista TELE-satélite falamos sobre o novo NanoXX 9500HD. Fica-
mos tão impressionados com a sua perfeição e da sua capacidade operacional que real-
mente não tinha nada de negativo para dizer sobre ele. Alguns fabricantes iriam pegar no 
relatório de ensaio como este e usá-lo como desculpa para tirar uma merecidas férias, mas 
não o NanoXX. Apesar dos grandes elogios recebidos pela 9500HD, seus programadores 
ainda estão trabalhando sob extrema pressão para incorporar novas funções no equipa-
mento e logo antes de sair na imprensa recebemos a informação de que uma nova actuali-
zação de software foi disponibilizada. 

O novo software é fácil de instalar: se o 
receptor estiver conectado à Internet atra-
vés de uma rede, basta pressionar um botão 
e é tudo o que é necessário. Também pode 
fazer o download do novo software, transfe-
rir para um stick USB e, em seguida, iniciar 
a actualização do receptor. 

Após carregarmos a nova versão do sof-
tware 02.0.200 sem quaisquer problemas, 
fomos visualizar os menus para ver quais as 
alterações que poderiam encontrar. Agora é 
possível gravar dois programas ao mesmo 
tempo, assistindo um terceiro programa que 
já haviam sido armazenados no disco rígido 
ou pode gravar dois programas ao vivo e 
assistir a um terceiro ou mesmo em modo 
shift time, desde que os três programas 
estejam na mesma transponder. Tudo isto 
funcionou na perfeição, mesmo quando os 
programas HD estavam envolvidos. A velo-
cidade da conexão USB 2,0 era mais do que 
suficiente para isso. 

Mesmo para telespectadores deficientes 
auditivos irão apreciar o facto de o fabri-
cante ter actualizado o 
processo de gravação 
de modo a que agora o 
teletexto, legendas do 
teletexto e legendas 
DVB são todos auto-
maticamente gravados 
e pode, portanto, ser 
activado em qualquer 
altura numa gravação 
do disco rígido quando 
estivermos a reprodu-
zir. 

Na reprodução em si verificamos algumas 
mudanças, o NanoXX 9500HD memoriza o 

ponto onde a reprodução foi interrompida 
para que quando é reiniciado, ele inicia no 
local onde ele parou. Uma nova função foi 
também acrescentado que lhe permite saltar 
sobre os irritantes anúncios publicitários ao 
pressionarmos um só botão. 

Para nos ajudar e garantir que o início e 
o fim do seu programa preferido da grava-
ção não está estragado, a NanoXX incluí a 
habilidade em ter capacidade para adicionar 
tempo de gravação extra no início e no final 
de um programa de forma a que cada grava-
ção é automaticamente adicionado. 

E já que estamos a falar sobre esse 
assunto, a última actualização permite 
também que o utilizador programe direc-
tamente o temporizador de gravação para 
os canais opcionais, como os canais ale-
mães PayTV do canal Premiere. Fazendo um 
resumo, os usuários podem agora definir 
manualmente a duração do tempo de des-
locamento do buffer consoante a sua neces-
sidade. Mesmo o mais pequeno bug da lista 
foi trabalhado pelo fabricante, o problema 

para com a lista de canais nos discos rígidos 
com mais de 300GB, o bug do temporizador 
foi corrigido, o problema para com a lista de 

canais foi abordado e 
o funcionamento para 
com o Alphacrypt CI 
foi melhorado. Alguns 
acessos do menu 
também foram modi-
ficados e e foram 
acrescentadas diver-
sas novas funções 
nos botões. 

Tudo foi conside-
rado, este é real-
mente um sucesso 
nesta nova actualiza-
ção e, acima de tudo, 
é prova de que ainda 
há fabricantes lá fora, 
que depois de com-

Duas Gravações (mesmo HD) em 
simultâneo 

Terminar uma gravação 
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Opções de Reprodução 
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prar o seu produto não o irá deixar ficar á 
chuva. Em vez disso, fogem do seu cami-
nho para continuar a melhorar o produto 
que acabou de comprar. Ficamos particu-
larmente satisfeitos pelo facto do problema 
na formatação TAF32 do disco rígido do 
Windows, que foi mencionado no primeiro 
relatório de ensaio, foi também abordado 
pelo fabricante. A NanoXX tem, entretanto 
colocada uma pequena ferramenta online 
que permite pegar em discos rígidos de 
qualquer tamanho desejado e configurá-los 
em FAT32, não obstante as limitações do MS 
Windows. 

E se, depois de tudo isso, acha que o 
fabricante irá ficar sentado a tomar um 
café, pode ser enganado. O fabricante infor-
mou-nos que o NanoXX 9500 HD levará uma 
futura actualização e que vai transformar 
numa máquina full-powered IP PVR. Não 
podemos esperar para ver o que o futuro 
trará.


