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Model : 05246
05246 Dreambox DM500S PLUS version
Producent : DREAMBOX 500 S PLUS - NY DIGITAL
PARABOLMODTAGER - BASERET PÅ LINUX Afløseren for
den gamle DM500S model er nu på gaden..
Dette er den nyeste box i Dreambox 500 serien. Dreambox
DM500S+ er en forbedret
version af Dreambox DM500S. Dreambox DM500S+
versionen har fået hele 32 MByte flash og
96 MByte RAM.

k
.d

Du kender det sikkert. Irritation over at du ikke kan integrere
din digitale SATBOX med dit netværk eller din PC. Irritation
over at du manuelt skal bruge tid på at indtaste nye
transponderfrekvenser via din fjernbetjening. Irritation over at
du ikke selv kan tilføje nye funktionaliteter til din SATBOX.
Hvorfor kan jeg ikke bare streame til min server eller PC og
optage det jeg vil?
Hvorfor kan jeg ikke hente data via Internettet?,
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Var det bare som med en PC hvor man selv kan bestemme
hvorfor, hvordan og hvornår ….
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Det er det nu!
Dreamboxen er et lille vidunder. Baseret på LINUX operativ
systemet der gør den billig, særdeles fleksibel og lynhurtig,
tilpasset windows-brugeren der kræver let tilgængelighed.
Dreamboxen er en SAT modtager med uanede muligheder,
for alle!
Dreamboxen kan integreres i dit netværk, hvad enten der er
et lokalt netværk eller via Internettet!. Til Dreamboxen findes
en meget lang række af 3. Parts software som kan
downloades fra Internettet – det giver helt nye muligheder….
Du kan give din Dreambox en fast IP adresse, eller lade din
DHCP server om dette. Uanset metode kan du tilgå din
Dreambox via dit netværk eller internettet

Den nye DM500S + Dreambox anvender som de øvrige
Dreamboxe det åbne operativsystem Linux.
DM500S+ er bygget over en IBM PowerPC processor (250
Mhz/350 MIPS) hvilket medvirker til at boxen har en lynhurtig
zappingtid.
DreamBox DM500S+ - 250 MHz IBM PowerPC Processor
(350 Mips) - Linux Operativ System - 1 x Smartcard-læser MPEG2 Hardware decoding - V.24/RS232 dataport - 100Mbit
fuld duplex Ethernet netværksforbindelse.&gt;br&gt;- 2 LED
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status - Ubegrænset antal kanalpladser for TV/Radio Kanalskifte &lt; 1 second - fuldautomatisk servicescan EPG (elektronisk programguide) - Understøtter
LNB-Switching (understøtter DiSEqC) - OSD i mange sprog
(skin-support) - SPDI/F Interface for digital bit stream out
(AC-3 lydudgang/ DTS) - 1 x Scart-interface
(softwarekontrolleret)
-32 MByte flash, 96 Mbyte RAM
Den nye DM500 har små mål og lav vægt. Fysisk dimension
(bxdxh) 195 mm x 130 mm x 40 mm. Vægten er reduceret til
cirka 800 gram. Strømforsynes med 12 volt via den externe
adapter.Der findes en stor mængde software fra
trediepartsleverandører der giver Dreambox 500 S + helt nye
og spændende funktioner. Med lidt teknisk snilde kan man
altså patche boxen med software der kan downloades fra
nettet. Grundet de mange varianter af software kan vi
desværre ikke tilbyde at yde support på uoriginalt software.
Dreambox 500S + er ikke godkendt af hverken Viasat eller
Canal digital.
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Køb nu og vær med på den nyeste teknologi !

Pris : Kr.2,295.00 inkl. moms (Kr.1,836.00 excl. moms)
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Tilbudspris : Kr.1,824.00 inkl. moms (Kr.1,459.20 excl.
moms)
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Tilføjet til hovedkatalog : søndag 11 november, 2007
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