cyfrowa

Bądź przygotowany na telewizję cyfrową
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Ważne informacje

Jak cyfryzacja telewizji
wpłynie na moje urządzenia

do nagrywania TV?

REC

Przygotuj się do nagrywania
programów cyfrowej TV.
Koniecznie przeczytaj, jeżeli
posiadasz magnetowid lub
nagrywarkę DVD.

DORADCA

Jak cyfryzacja telewizji wpłynie na moje
urządzenia do nagrywania TV?
Magnetowidy i analogowe nagrywarki DVD będą nadal odtwarzać i
nagrywać. Wystarczy, że podłączysz je do cyfrowego dekodera. Stracisz
jednak możliwość oglądania w tym samym czasie programu innego niż
nagrywany. Jeżeli chcesz nadal nagrywać jeden kanał podczas oglądania
innego, powinieneś rozważyć zakup cyfrowej nagrywarki z dwoma
tunerami (Twin Tuner).
Istnieją cztery typy cyfrowych nagrywarek TV:
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Nagrywarki PVR Ready, które zapisują na zewnętrznym dysku
twardym, PenDrive lub karcie pamięci
Nagrywarki PVR, które zapisują na dysku twardym
Nagrywarki PVR, które zapisują na dysku DVD
Nagrywarki PVR, które zapisują na dysku DVD i na dysku twardym

Jaka jest różnica między nagrywarkami z
jednym i z dwoma tunerami (Twin Tuner)?
Cyfrowe dekodery z funkcją nagrywania i jednym tunerem umożliwiają
nagrywanie jednego kanału.
Cyfrowe dekodery z funkcją nagrywania i dwoma tunerami umożliwiają
nagrywanie jednego kanału i oglądanie innego w tym samym czasie.

Jakie są korzyści z posiadania cyfrowej
nagrywarki TV z dyskiem?
Oprócz możliwości oglądania jednego kanału podczas nagrywania
drugiego, nie potrzebujesz już dodatkowego dekodera aby oglądać
programy cyfrowe na telewizorze. Dodatkowe korzyści to:
• Zatrzymywanie i przewijanie programów TV nadawanych na żywo (TimeShift).
• Nagrywanie po naciśnięciu jednego guzika REC.
• Automatyczne rozpoczęcie nagrywania na początku programu i zatrzymanie po
jego zakończeniu.
• Nagrywanie całych seriali (nagrywarka może uaktywniać nagrywanie o ustalonym
czasie codziennie, co tydzień, w wybrane dni…).
• Nagrywanie programu wybranego z elektronicznego przewodnika po programach.

Co kupić?
Jeśli masz telewizor bez wbudowanego cyfrowego dekodera, powinieneś
rozważyć zakup cyfrowej nagrywarki TV z dwoma tunerami (twin
tuner) – umożliwi Ci ona nagrywanie i przystosuje TV do odbioru
kanałów cyfrowych. Możesz również skontaktować się z Twoim lokalnym
sprzedawcą RTV, aby dobrał nagrywarkę najodpowiedniejszą do to
Twoich potrzeb.

Kiedy będę odbierał sygnał cyfrowy?
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Odwiedź nas na

Więcej informacji na temat
nagrywarek znajdziesz na
www.cyfrowydoradca.pl
www.cyfrowydoradca.pl/nagrywarki
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