
DVB-T2 přijímač pro nové digitální vysílání v České 
republice + výkonné multimediální centrum s 
rozlišením 4K 
 

TESLA TEH - 500 
 
 
Chtěli jste mít multimediální box s Androidem, vaším oblíbeným KODI a set-top-boxem pro 
příjem nového formátu DVB-T2 (HEVC) v jednom zařízení?  
Máte ho tady ! 
 
TESLA TEH - 500 je multimediální HD DVB-T2 rekordér s podporou H.265/HEVC. 
 
 
DVB-T/T2/C tuner naladí každou stanici jak z kabelovky, tak z bezplatného pozemního vysílání. 
Aplikace KODI s předinstalovanými aplikacemi iVysílání, PrimaPlay, Markíza, JOJ, Stream TV a 
mnoha dalšími - pouze spustíte, vše již funguje. Zde najdete i to, co se vysílalo minulý týden, 
měsíc, rok. Kompaktní a příjemný design. Plnohodnotné dálkové ovládání. HDMI výstup i klasické AV 
rozhraní pro starší TV. Podporuje ovládání gyrospopickým ovladačem Tesla i klávesnicí Tesla s 
integrovanou myší. Připojení přes integrovanou WIFI - nepotřebujete další zařízení k 
bezdrátovému připojení, jen nastavíte v menu a fungujete. Kompletní menu systému Android je v 
českém jazyce. Aplikace Youtube také v češtině. Díky HDMI CEC podpoře Vám stačí již jen jediný 
ovladač. Přehrávání filmů, hudby nebo fotografií. Na USB disk lze také nahrávat pořady a 
podporováno je také plánované nahrávání v době vaší nepřítomnosti. Přijímač podporuje český 
teletext, EPG a také funkci časového posunu TimeShift. 
  

 procesor: Amlogic S905D Quad core ARM Cortex-A53, až 4K 60fps GPU: Mali 450 penta-core, up to 
750MHz+ (DVFS) 

 paměť RAM: 2GB DDR3, flash disk: 8GB eMMC 
 systém: Android TV OS 7.1.2, KODI 18 
 Wi-Fi: 802.11a/b/g/n, LAN: 100Mb/s RJ45 
 HDMI: 1 x verze 2.0a (HDCP 2.2) 
 USB: 2 x verze 2.0 
 DVB-T2/T/C: DVB-T2 system standard: ETSI EN 302 755 
 podpora MPLP Demodulace: QPSK,16QAM,64QAM or 256QAM FEC: 1/2,2/3,3/4,3/5,5/6 
 ochranný interval: 1/4,19/256,1/8,19/128,1/16,1/32,1/128 
 rozsah: 6/7/8MHz, vstupní frekvence: 54--860MHz, 
 vstupní impedance: 75 ohm vstupní úroveň -84 dBm do 0 dBm 
 anténní konektor: IEC TYPE, female 
 video dekódování: 4K@60fps 10-bit H.265, 4K@60fps VP9 Profile2, 4K@30fps H.265/HEVC, HDR 
 video formáty: AVI, VC-1, MPEG-2, MPEG-4, DIVD/DIVX, Real8/9/10, RM,RMVB, PMP, FLV, MP4, M4V, 

VOB, WMV, 3GP, MKV 
 hudební formáty: MP1, MP2, MP3, WMA, OGG, AAC, M4A, FLAC, APE, AMR, RA, WAV 
 fotografické formáty: JPEG/BMP/GIF/PNG/TIFF 
 DLNA sdílení 
 jazyková podpora: Czech, English, French, German a další, celkem 24 
 síťové aplikace: Skype, Picasa,Youtube, Flicker, Facebook, Online movies ... 

 



  
 
Rozhraní 

 HDMI 
 USB port (USB 2.0) 
 2x A/V výstup, jack 
 LAN vstup pro připojení do sítě (RJ45) 
 anténní vstup 

  
Balení obsahuje 

 TESLA TEH-500 DVB-T2 H.265/HEVC rekordér, multimediální přehrávač 
 velké dálkové ovládání včetně baterií 
 napájecí adaptér 
 uživatelský manuál (CZ/SK) 

 

CENA : 1999 Kč s DPH 
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