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diVision VDC 8800S
Handan DVB-C 9800
Humax CX PVR-9500C
Inverto IDL-7000m PVR
Kaon KCF-N620
Maximum C-8000 CX-CI
Procaster PVR-6500C Special Edition
Samsung DCB-P853Z
Topfi eld TF500PVRc
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Kaapelit kuum 
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 K
iintolevyllä varustettu di-
giboksi on erinomainen 
laite niille, jotka eivät ai-
na halua katsoa tv-ohjel-
mia juuri silloin kuin nii-

tä lähetetään. Kuva ja ääni tallen-
tuvat kiintolevylle bittivirtana. Ne 
myös toistuvat sieltä alkuperäises-
sä muodossaan.

Nyt kaapeliverkkoonkin on vih-
doin tarjolla kattava valikoima tal-
lentavia digibokseja. Niiden hinnat 
ovat kilpailun myötä asettuneet 
lompakolle paremmin sopivalle 
tasolle. Kun vielä kaapeliverkko-
jen analogiset tv-lähetykset aje-
taan alas helmikuun lopussa, mo-
nelle on tullut aika tehdä päätös. 
Nyt on hyvä aika hankkia uusi di-
giboksi.

Kaksi viritintä

Kaikissa vertailun laitteissa on kak-
si viritintä, joiden ansiosta niillä voi 
tallentaa vähintään kahta tv-ohjel-
maa samalla, kun näistä toista kat-
sotaan. Handan kykenee jopa nel-
jän kanavan samanaikaiseen tal-
lentamiseen. Lisäksi vielä viiden-
nen ohjelman katsominen jom-
mastakummasta kanavanipusta 
on mahdollista.

Yleensä kummallekin virittimil-
le on omat tulo- ja lähtöliittimen-
sä. Niinpä laitteen asennus aloite-
taan kytkemällä ykkösvirittimeen 
tavanomainen antennikaapeli. Sit-
ten ykkösvirittimen lähtö yhdiste-
tään lyhyellä kaapelilla kakkosvi-
rittimen tuloon. Muutamassa ta-
pauksessa takalevyssä on vielä kol-
mannetkin antenniliitännät. Nii-
den kautta laitteen voi kytkeä van-
hanaikaiseen televisioon, jossa ei 
ole scart-liittimiä.

Humaxissa ja Samsungissa on 
vain yksi antennitulo ja -lähtö. Tä-
mä helpottaa kytkentöjen teke-
mistä.

Ohjelmaopas

Eräs digitelevision kätevimmistä 
toiminnoista on sähköinen ohjel-
maopas eli epg (electronic pro-
gramme guide). Se tuo yhdellä 
näppäinpainalluksella ruudulle 
parhaillaan näkyvien ohjelmien 
tiedot. Ruudulla näytetään yleensä 
muutaman kanavan tarjonta parin 
tunnin ajalta, mutta ohjelmatietoja 
voi selata kaikkien kanavien osal-
ta jopa viikoksi eteenpäin. Yhdellä 
näppäinpainalluksella yksittäises-
tä ohjelmasta saa myös tarkempia 
tietoja tv-ruudulle.

Kun ohjelmaopasta käytetään 
suoraan ajastimen ohjelmointiin, 
tallentaminen muuttuu ennennä-
kemättömän helpoksi. Siinä missä 

Yli puolet maamme 
kotitalouksista on 
kytkeytynyt kaapeli-
verkkoon, jossa maan-
päällisten tv-ohjelmien 
välittäminen analogisina 
päättyy helmikuun 
lopussa. Siksi otimme 
vertailtaviksi yhdeksän 
tallentavaa digiboksia, 
joissa kaikissa on kaksi 
viritintä. Näillä eväin yhtä 
kanavaa voi katsella 
samalla, kun jopa kahta 
tallennetaan.

JUHA NYKÄNEN
RISTO NISKA, tekninen avustus
MATTI VUORIMAA, kuvat

 ina
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videonauhurille piti syöttää kanava-
tietojen lisäksi ohjelman alku- ja lop-
puaika, tallentavassa digiboksissa 
riittää yksi näppäinpainallus ohjel-
maoppaan ollessa ruudulla. Tämän 
jälkeen elokuva tallentuu kiintole-
vylle, olipa boksi päällä tai ei.

Paljon ohjelmaa talteen

Kiintolevyjen koot ovat kasvaneet 
jatkuvasti. Tämän vertailun suurim-
mille levyille voi tallentaa yli 250 
tuntia televisio-ohjelmaa, mut-
ta pienimmille vain noin 80 tun-
nin verran.

DiVisionissa on joukon ainoana ir-
rotettava kiintolevyasema. Sen saa 
poistettua etulevyn luukun alta hel-
posti, vain kahvasta vetämällä. Uu-
den ja halutessaan isomman saa ti-
lalle yhtä kätevästi. Muissa kiinto-
levy on asennettu kiinteäksi, ja sen 
vaihtaminen tulee yleensä ajankoh-
taiseksi vain rikkoutumisen myötä. 
Tällöin toimenpide vaatii yleensä 
huoltoliikkeen apua.

Ohjelmat tallentuvat levylle hel-
pommin kuin vanhanaikaista video-
nauhuria käytettäessä. Digiboksin 
tapauksessa riittää, kun avaa ohjel-
maoppaan, selaa kanavatarjontaa 
ja valitsee joukosta tallennettavat 
ohjelmat muutamalla näppäinpai-
nalluksella. Kaikissa ohjelmat voi 
ajastaa myös vanhaan tapaan, jol-
loin kanava- ja aikatietojen lisäksi 
voi määrittää lempisarjansa tallen-
tumaan esimerkiksi joka arkipäivä 
samaan aikaan.

Elokuvien katsominen on sekin 
helppoa. Kiintolevylle tallentuneet 
ohjelmat näkyvät yhden näppäin-
painalluksen jälkeen listana, jossa 
kerrotaan ohjelman nimi, kanava-
tiedot sekä tallennusaika. Monis-
sa tapauksissa ohjelman alkukuva-
kin näkyy pienessä ikkunassa tv-
ruudulla.

Jossain vaiheessa suurinkin levy 
täyttyy, ja hyväksi tavaksi kannat-
taa ottaa ajastintallennettujen oh-
jelmien säännöllinen poistaminen 
niiden katsomisen jälkeen. Levyn-
hallinta on onneksi tehty helpoksi, 
ja varsinkin tietokonetta aiemmin 
käyttäneet suoriutuvat perustoimis-
ta ilman käyttöohjeita. 

Taustatallennuksia

Kaikissa kiintolevybokseissa on 
mahdollisuus taustatallennukseen. 
Tämän toiminnon ansiosta katso-
ja voi ohjelman aikana toistaa juuri 
nähdyn kohtauksen uudelleen tai 
pysäyttää kuvan hetkeksi ja ottaa 
vaikkapa ruudulla näytetyn resep-
tin tai lottorivin talteen. Jääkaapilla 
käynnin jälkeenkin ohjelman toisto 
voi taustatallennuksen ansiosta jat-
kua juuri siitä, mihin se jäi sohvalta 
noustessa.

Taustatallennus käynnistyy joko 
yhtä näppäintä painamalla tai au-
tomaattisesti. Automaattiseksi sen 
voi asettaa monessa tapauksessa 
valikosta, jolloin boksi tallentaa kat-
sottavaa kanavaa jatkuvasti puskuri-
muistiin. Muistiin tallennetun maksi-
miajan voi valikosta asettaa esimer-
kiksi pariksi tunniksi, jolloin tätä van-
hemmat tapahtumat pyyhkiytyvät 
automaattisesti pois. Muisti tyhje-
nee myös kanavaa vaihdettaessa ja 
laitteen sulkeutuessa.

KAONIN ohjelmaopasta sekoittavat yläreunan aikatiedot, jotka vaihtuvat minuutin välein. Muuten näkymä on 
varsin selkeä ja informatiivinen.

DIVISIONIN tallenteet näkyvät luettelona, josta on helppo valita 
katsottavaksi haluttu elokuva.

MAXIMUMIN valikoista voi etukäteen määrittää ajastintallennusten alkuun ja loppuun ylimääräistä aikaa, mi-
kä takaa yleensä sen, että hieman aikaistettu ja myöhästynytkin ohjelma saadaan kokonaisuudessaan talteen. 
Epg-tiedot voi myös asettaa päivittymään vaikkapa yöaikaan, jolloin kaikkien kanavien tiedot ovat heti käy-
tettävissä, kun boksi käynnistetään.
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Melua paratiisissa

Kiintolevyn toimiessa digiboksista 
kuuluu aina jonkinasteista suhinaa.

Vähimmillään taustamelu on, kun 
boksin automaattisen taustatallen-
nuksen poistaa toiminnasta, jolloin 
kiintolevykään ei pyöri. Saahan tal-
lennuksen halutessaan kaikissa ta-
pauksissa päälle yhdellä näppäin-
painalluksella.

Lisä-ääntä hiljaiseen olohuonee-
seen tulee myös boksin taakse si-
joitetusta tuulettimesta. Tuuletti-
men suhina on sitä voimakkaam-
paa, mitä kuumempana laite käy. 
Tavallisen katselun aikana ääni on 
yleensä vähintäänkin siedettävän 
hiljainen, mutta jäähdytysmelu voi 
voimistua kiintolevyn tallentaessa 
kahta ohjelmaa samalla, kun kol-
matta katsotaan.

Maksullista tarjontaa

Kaapeliverkoissa tarjonnan määrä 
on aivan toista luokkaa kuin maan-
päällisessä. Siinä missä oman kat-
toantennin perään kytketty talous 
joutuu tyytymään maksimissaan pa-
riinkymmeneen kanavaan, kaapeli-
asiakas voi valita haluamansa jopa 
sadasta ohjelmalähteestä.

Kaapeliverkoissa osa ohjelmista 
lähetetään ilmaistarjontana. Kaikis-
sa verkoissa näytetään ilman eril-
lismaksua vähintään maanpäälli-
sessä verkossa välitettävät niin sa-
notut valtakunnalliset tv-ohjelmat. 
Suurin osa kaapelitarjonnasta on 
kuitenkin maksullista, ja nämä oh-
jelmat saadaan näkyviin ostamalla 
oikeudet erilaisiin kanavapakettei-
hin. Paketteihin ja niiden sisältöi-
hin kannattaa tutustua paikallisen 
kaapelioperaattorin internetsivuil-
la tai käymällä henkilökohtaisesti 
palveluntarjoajan myyntipisteessä. 
Usein sieltä voi myös vuokrata tai 
ostaa boksin.

Kanavapaketit on siis niputettu 
kokonaisuuksiksi. Tarjoajasta riip-
puen pakettien sisältö voi koostua 
esimerkiksi eri yhtiöiden elokuvista, 
dokumenttiohjelmista tai uutistar-
jonnasta. Kun halutut ohjelmat on 
valittu, katsoja saa salauksen pur-
kavan älykortin tiettyä kuukausi-
maksua vastaan. Kanavat saadaan 
näkymään, kun operaattorin kortin 
työntää boksin kortinlukijan auk-
koon. Kortinlukija on vakiovaruste 
kaikissa tämän vertailun laitteissa. 
Joissain on myös muille purkukor-
teille varattu pcmcia-korttipaikka, 
jota Suomessa yhden kaapeliverkon 
alueella asuva ei tarvitse.

Lisää herkkuja

Koska ohjelmia – ilmaisia ja maksulli-
sia – on tarjolla yhteensä lähes sadan 

TAUSTATALLENNUKSEN voi useissa laitteissa kytkeä päälle valikosta, jolloin laite tallentaa katsottavaa kana-
vaa jatkuvasti kiintolevylle tunnin tai parin puskurimuistiin. Tallennuksen voi myös kytkeä päälle painamalla 
kauko-ohjaimen pause-näppäintä. Tällöin kuva pysähtyy ja katsoja voi käydä vaikkapa jääkaapilla. Esimerk-
kimme Humaxissa toisto jatkuu vasta, kun toistonäppäintä painetaan.
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TOIMINTOJA
Kiintolevyn koko (GT) 250 250 320 500 160 320 500 160 320
Irrotettava kiintolevy x - - - - - - - -
Cable Ready -logo - - - - - - - x -
Virittimien lukumäärä 2 2 2 2 2 2 2 2 2
Älykortin lukijoita (Conax) 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Pcmcia-korttipaikkoja - - - 2 - 2 - - 2
Radiovastaanotin x x x x x x x x x
Ajastin x x x x x x x x x
  suora epg-ajastus x x x x x x x x x
  päivittäin/viikkoittain x x x x x x x x x
Kanavanvaihtoajastin x - - x - x x x x
Kytkentäajastin x x x - - x x x x
Valikot ja kuvaruutunäyttö s s s s s s s s s
Seitsemän päivän ohjelmaopas (epg) x x x x x x x x x
Tekstityskieli esivalittavissa x x x x x x x x x
Kuvasuhteen esivalinta (4:3 tai 16:9) x x x x x x x x x
  Kuvasuhteen ohjaus scart-liittimestä x x x x x x x x x
Teksti-tv-vastaanotin x x x x x x x x x
  alisivun suora valinta - x x - - x x x x
Taustatallennus x x x x x x x x x
Kuvan pysäytys x x x x x x x x x
Kuvan pikakatselu ja hidastus x x x x x x x x x
Kuva-kuvassa-toiminto (PiP) x - x x x x x x x
Kanavakohtainen lapsilukko x - x x x x x x x
Jpeg-valokuvien toisto x x x x x x x x -
Mp3-musiikin toisto x x x x x x x x x
Pelejä 2 - 4 - - - 3 - 3
Erillinen virtakytkin x - x x x x x x -
ÄÄNI
Mpeg1 stereoääni x x x x x x x x x
Dolby digital -ääni digitaalilähdöstä x x x x x x x x x
Puhekieli esivalittavissa x x x x x x x x x
Analogisen äänen lähtötason säätö x x x x x x x x x
Äänilähdön mykistys x x x x x x x x x
KANAVIEN VIRITYS
Täysautomatiikka x x x x x x x x x
Kanavanipun suora haku x x x x x x x x x
Asematunnuksien nimeäminen x x x - x x x x x
Suosikkikanavalistoja 8 8 5 10 31 8 4 5 30
Signaalivoimakkuuden näyttö x x x x x x x x x
Signaalin laadun näyttö x x x x x x x x x
Ohjelmistoversion päivitys artu au ar aru artu aeu artu a artu
LIITÄNNÄT
RF-muunnin antennilähdössä x - - - x x x - -
Hdmi-lähtö (576p, 720p ja 1080i) - x - - - x x - x
Komponenttilähtö (3 x rca) x x - - - - - - -
Scart 1
  cvbs/s-video/rgb/komponenttilähtö x/-/x/- x/-/x/- x/x/x/- x/x/x/- x/x/x/- x/x/x/x x/-/x/- x/x/x/x x/x/x/x
Scrart 2
  cvbs/s-videolähtö x/- x/- x/x x/x x/- x/- x/- x/- x/-
Rgb-läpivienti (scart 2 - scart 1) x - x x - x x x x
Videolähtö (rca) x x x x x x x x x
S-videolähtö (mini-din) x x - x x - x - x
Äänilähdöt (rca) x 2x x x x x x x x
Digitaaliäänilähtö o ok o ok o o ok o o
Sarjaporttiliitin (rs232) x - x x x - x - x
Usb-väyläliitin, versio 2x2.0 2.0 2.0 2x2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0
Ethernetverkkoliitin (rj-45) - - - - - x - - -
VAKIOVARUSTEET
Kauko-ohjaimia 2 1 1 1 1 1 2 1 1
Antennikaapeli - x x - - - - x x
Av-kaapeli (3 x rca) - - - - - - x - -
S-videokaapeli - - - - - - - - -
Scart-kaapeli x x x x x x x x rca
Usb-kaapeli x x - - x - x - -
Sovellusohjelmisto cd-levyllä - - x - - x - - -
s = suomenkielinen   o = optinen   k = koaksiaalinen   a = automaattisesti verkosta (ota)   e = ethernetliitännän kautta   r = sarjaportin kautta   t = toisen boksin kautta   
u = usb-väylän kautta   rca = scart-rca-komponenttikaapeli
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kanavan verran, niiden selaamiseen 
on tarjolla apua. Jokaisessa vertailun 
digiboksissa on mahdollisuus tehdä 
omia suosikkilistojaan. Näihin voi 
siirtää vain ne kanavat, joita haluaa 
katsella. Omalle listalleen voi tallet-
taa esimerkiksi vain ilmaiskanavat, 
jolloin ohjelmatarjonnan selaami-
nen helpottuu huomattavasti. Lis-
toja on useita, joten yhdelle voi tal-
lentaa esimerkiksi urheilua ja toisel-
le lastenohjelmat.

Vanhastaan tuttu tekstitelevi-
sio on yhä voimissaan. Jokaisessa 
boksissa on teksti-tv-vastaanotin, 
ja sen toiminta on pääsääntöisesti 
nopeampaa kuin tavallisessa halvas-
sa televisiossa. Kaikissa tapauksis-
sa joudutaan hieman odottamaan 
ennekuin kaikkia sivuja – varsinkin 
alisivuja – voi heti ladata. Yleensä 
alisivun saa näkyville yhdellä näp-
päinpainalluksella, mutta joissain 
bokseissa suoraa valintamahdolli-
suutta ei ole.

Usb-väylän ansiosta laitteen kiin-
tolevylle voi siirtää mp3-musiikkia ja 
jpeg-valokuvia omalta tietokoneel-
taan. Musiikki toistuu joko television 
tai boksiin liitetyn vahvistimen kai-
uttimista. Digikameralla otettuja va-
lokuvia voi näyttää jopa ajastettuna 
diaesityksenä tv-ruudulla. Parhaim-
millaan kuvat näkyvät nykyaikaisel-

la lcd- tai plasmanäytöllä. Topfi eldin 
kiintolevylle jpeg-kuvia ei voi viedä 
ilman erityisjärjestelyjä.

 Helpoimmillaan kuvat ja musiikki 
siirtyvät kiintolevylle suoraan muis-
titikulta (diVision, Inverto, Maximum 
ja Samsung). Muissa tarvitaan tieto-
konetta, joka liitetään boksin usb-
tuloon. Yleensä siirtoa varten tieto-
koneelle on vielä ladattava boksi-
valmistajan usb-ajuri ja siirto-ohjel-
ma, jotka voi asentaa joko mukana 
toimitetulta cd-levyltä tai maahan-
tuojan kotisivuilta.

Päivityksiä

Uusimmat digiboksit toimivat nyt 
ilman ongelmia nykyisen digi-tv-lä-
hetteen kanssa. Laitteisiin tehdään 
kuitenkin ajoittain parannuksia, jot-
ka saadaan käyttöön päivittämällä 
laitteen ohjelmisto.

Päivitykset latautuvat yleensä 
kaapeliverkon kautta automaatti-
sesti. Käyttäjän tarvitsee vain hy-
väksyä ohjelmiston asennus, kun 
se ilmaantuu saataville. Tästä tulee 
ilmoitus tv-ruudulle boksia käyn-
nistettäessä.

Päivityspaketin voi ladata useim-
missa tapauksissa myös usb-väylän 
tai sarjaportin kautta. Viimemaini-
tussa tapauksessa tarvitaan myös 
käännetty sarjakaapeli, joka on han-

HANDANIN kiintolevytiedoissa kerrotaan jäljellä oleva levykapasiteetti 
tunteina. Muissa laitteissa puhutaan megatavuista, joita maallikko ei 
välttämättä osaa muuttaa aikamuotoon.

SAMSUNGIN etupaneelin usb-liittimeen voi työntää muistitikun, jolta 
voi suoraan kopioida valokuvia tai mp3-musiikkia boksin kiintolevylle. 
Helppoa ja kätevää!

TOPFIELDISSÄ suosikkikanavalistat toimivat hienosti. Niiden ansiosta 
kaapeliverkon jopa sadasta kanavasta saa rajattua omalle listalleen vain 
haluamansa. Tämä helpottaa päivittäistä käyttöä.

HANDANISSA on varsin kattavat liitännät. Laitteen voi kytkeä nykyaikaiseen televisioon joko analogisten scart- tai komponenttiliitäntöjen kautta. 
Hdmi-väylää pitkin sekä ääni että kuva siirtyvät näyttölaitteelle digitaalisessa muodossa. Kotiteatterivahvistimeen boksi kannattaa liittää joko op-
tista tai koaksiaalista digiäänilähtöä käyttäen.

INVERTON etulevyssä on kaksi erilaista usb-liitintä. Toiseen voi kytkeä 
tietokoneen ja toiseen suoraan esimerkiksi usb-muistin. Molemmista vä-
lineistä voi siirtää mp3-musiikkia ja jpeg-muotoisia valokuvia digibok-
sin kiintolevylle.

Tulostetta ei saa käyttää mainos- ja myynninedistämistarkoituksiin.
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kittava erikseen. DiVisionissa, Ka-
onissa, Procasterissa ja Topfi eldissa 
ohjelmiston voi kopioida myös toi-
sesta, päivitetystä boksista.

Ohjelmia tietokoneelle

Usb-väylää voi käyttää myös tallen-
nettujen ohjelmien siirtämiseen tie-
tokoneelle, jolla niitä voi myös kat-
sella. Katselua varten tarvitaan kui-
tenkin erillinen ohjelma, jonka voi 
ladata koneelleen joko cd-levyltä tai 
internetistä. Ilmaisohjelmaa voi ha-
kea syöttämällä hakukoneelle avain-
sanaksi kirjaimet vlc. Vlc-ohjelman 
etu maksuttomuuden lisäksi on, et-
tä se osaa näyttää myös dvb-teksti-
tykset oikein.

Maximumin tapauksessa osaavam-
pi käyttäjä voi yhdistää laitteen kodin 
laajakaistaverkkoon, jolloin kaikki ai-
emmin mainitut toiminnot (kuvien ja 
musiikin siirtäminen, ohjelmistopäi-
vitykset sekä tallennettujen tv-oh-
jelmien siirto tietokoneelle) onnis-
tuu verkon kautta. Lisävarusteena voi 
jatkossa hankkia erillisen wlan-sovit-
timen, jolla kaikki toiminnot hoituvat 
myös langattomasti.

On hyvä tietää, että digitaaliset 
tv-lähetykset koostuvat useasta da-
tavirrasta. Tämän takia tallenteita ei 
voi suoraan siirtää esimerkiksi dvd-
levylle, sillä mikään dvd-soitin ei ky-
kene näyttämään tiedostoa sellaise-
naan. Boksin tallentaman tiedoston 
voi kyllä muuntaa dvd-yhteensopi-
vaan muotoon, mutta tämä proses-
si onnistuu vain paremmin pc-käyt-
töön perehtyneiltä henkilöiltä.

Dvd-levyjä voi toki käyttää var-
muuskopioina, joilta tiedostot voi 
siirtää sellaisinaan takaisin digibok-
sin kiintolevylle katsomista varten. 
Yhdelle dvd-levylle mahtuu kaksi 
tai kolme pitkää elokuvaa.

DiVisionissa on irrotettava kiinto-
levy, jonka voi korvata uudella mil-
loin tahansa. Omaa ohjelmakirjastoa 
voi kasvattaa ja pitää yllä näinkin.

Paljon liittimiä

Kaikissa on kaksi scart-liitintä, joista 
toisen voi kytkeä tv:n ja toiseen voi 
liittää videonauhurin tai dvd-tallen-
timen. Telkkarin scarteista kannat-
taa valita se, jossa on rgb-tulo. Täl-
löin myös boksin valikosta rgb on 
kytkettävä toimintaan. Näin kuvan-
laatu on parhaimmillaan.

Handanin, Maximumin, Procas-
terin ja Topfi eldin voi kytkeä nyky-
aikaiseen HD Ready -logolla varus-
tettuun taulutelevisioon myös hd-
mi-kaapelilla, jolloin sekä kuva että 
ääni siirtyvät näyttölaitteelle digi-
taalisessa muodossa. Ainakin teo-
riassa kuva on tällöin mahdollisim-
man virheetön. On kuitenkin hyvä 

KAAPELIVERKOSSA välitetään koko joukko erilaisia maksullisia kanava-
paketteja. Nämä saa näkyviin vain hankkimalla omalta kaapelioperaat-
toriltaan salauksen purkukortin. Kaikissa vertailun laitteissa on kortin-
lukulaite, johon kortin voi suoraan asettaa.

KAIKISSA bokseissa ohjelmat tallentuvat samanlaiselle kiintolevylle kuin tietokoneissa. Laitteen jäähdytyk-
sestä huolehtii erillinen tuuletin. Sekä kiintolevy että tuuletin pitävät aina jonkinlaista ääntä, joka monissa 
tapauksissa kuuluu enemmän tai vähemmän häiritsevänä katselupaikalle asti. Kuvamme on Samsungin sisuk-
sista, jossa kiintolevy on eristetty kumeilla laitteen rungosta, mutta tuuletin on ruuvattu suoraan takapanee-
lin peltiin.

MAXIMUMIA voi käyttää ilman 
kaukosäädintäkin kätevästä pyö-
rästä, jolla voi valita kanavat, sää-
tää äänenvoimakkuutta ja liikkua 
valikoissa.

VIRTA kannattaa esimerkiksi lo-
man ajaksi sammuttaa erillisestä 
virtakytkimestä, mikäli laitteessa 
sellainen on. Vain näin virrankulu-
tus putoaa nollaan.

Tulostetta ei saa käyttää mainos- ja myynninedistämistarkoituksiin.
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muistaa, että hdmi on tarkoitettu 
lähinnä hd-tasoisen teräväpiirtoku-
van siirtoon. Niinpä se ei välttämät-
tä tuo ainakaan suurta etua rgb-
signaaliin nähden, mutta kokeilla 
kannattaa, jos omistaa sopivan hd-
mi-kaapelin.

Mikäli käytettävissä on monika-
navaista ääntä toistava kotiteatteri-
vahvistin, ääni kannattaa viedä vah-
vistimelle joko optisen tai koaksiaa-
lisen digitaaliäänilähdön kautta. Ai-
toakin monikanavaista ääntä on täl-
löin tarjolla niillä elokuvakanavilla, 
joilla ääni lähetetään dolby digital 
-muodossa.

Parempi tulevaisuus

Kaikki ne vanhanaikaisen videonau-
hurin omistajat, jotka ovat hankki-
neet kiintolevytallentimella varus-
tetun digiboksin, ylistävät sen käy-
tön helppoutta. Ajastaminen on las-
tenleikkiä, ja ohjelmien katselukin 
on entistä helpompaa. Toki uuden 
laitteen hankkimisen jälkeen on ai-
na opeteltava muutama uusi asia, 
mutta ainakin television suurkulut-
tajan kannattaa nähdä pientä vaivaa 
paremman tulevaisuuden takia. Tä-
mä kaikki siitäkin huolimatta, että 
perheessä jo on digivirittimellä va-
rustettu televisio.  

■ ARVOSANOISSA kuvaa painote-
taan yhtä paljon kuin laitteen käyt-
tämistä. Rgb-signaalista arvioitu ku-
vanlaatu on kaikissa erinomainen. 
Lisäksi Handanissa, Procasterissa, 
Maximumissa ja Topfi eldissa on hd-
mi-lähtö, jonka kautta toistettuina 
sekä kuva että ääni toistuvat digi-
taalisessa muodossa.
Herkkyys ei yleensä ole ongelma 
kaapeliverkossa, jos huoneistokoh-
tainen signaalin taso on normin 
mukainen. Procasterin ja Topfi eldin 
tapauksissa on kuitenkin hyvä var-
mistaa, että antennirasiasta saatu 
taso on riittävän suuri.

Äänenlaatu on kaikissa erinomai-
nen.

Käyttöönotto tehdään yleensä 
vain kerran, mutta helpommillaan 

toimista selviydytään jopa ilman 
käyttöohjeita.

Päivittäiskäytön ja toimintojen 
arvosanana annetaan käyttöohjei-
den, kauko-ohjaimen ja valikoiden 
toimivuuden perusteella. Arvo-
sanaan vaikuttaa myös sähköisen 
ohjelmaoppaan (epg) ja tekstitele-
vision toimivuus.

Liitännät ovat Maximumissa lähes 
täydelliset, eikä muissakaan ole mi-
tään dramaattisia puutteita.

Yleisarvosana on kaikkien arvos-
telukohteiden painotettu summa.

Mittaustavoista ja itse mittauksista 
voit lukea yksityiskohtaisempaa tie-
toa internetsivuiltamme osoittees-
ta www.tekniikanmaailma.fi .

LOPPUARVOSTELU

PROCASTERIN ja diVisionin mukana toimitetaan myös erilliset pie-
nemmät kaukosäätimet, joilla voi ohjata kaikkia yleisimpiä toimintoja. 
Näin päivittäinen käyttö helpottuu huomattavasti.

IRROTETTAVA kiintolevy on diVisionin erikoisuus. Laitteeseen voi erik-
seen hankkia suuremman, jopa 500 gigatavun kiintolevyn, jolle mahtuu 
yli 250 tuntia tv-ohjelmaa.
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Kuvanlaatu 30 9 9 9 9 9 9 9 9 9
Herkkyys 10 9 9 9 9 9 9 8 9 8
Äänenlaatu 10 9 9 9 9 9 9 9 9 9
Käyttöönotto 5 9 8 10 8 8 9 8 9 8
Päivittäiskäyttö ja toiminnot 30 8 8 9 7 7 9 8 8 8
Liitännät 15 9 9 8 8 8 10 9 8 9
Yleisarvosana 100 8,7 8,7 8,9 8,2 8,2 9,2 8,6 8,6 8,6

MITTAUSTULOKSIA
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KUVA
Erottelu, rgb/video (viivaa) 480/480 480/480 480/480 480/480 480/480 480/480 480/480 480/480 480/480
Häiriöetäisyys mv, rgb/video (dB) 54/54 50/55 55/55 56/54 56/56 52/55 56/55 55/55 55/55
Häiriöetäisyys väri, video, am/pm (dB) 57/57 61/62 65/61 62/57 65/54 61/57 65/55 64/54 62/54
Herkkyys, 162/394 MHz (dBμV) 35/34 34/36 34/34 33/37 34/33 34/35 34/46 39/36 42/42
Taso, rgb/video (mV) 690/695 715/675 690/700 700/715 680/745 700/705 640/695 680/710 680/685
Rgb suurin aikaero (ns) 0 0 3 1 1 0 0 1 3
Rgb suurin tasoero (%) 0 1,7 0,1 1 0 0 0 0,4 0,4
ÄÄNI
Harmoninen särö, 1kHz@0dBFS (%) 0,06 0,01 0,01 0,01 0,04 0,001 0,01 0,01 0,01
Häiriöetäisyys ccir (dB) 76 88 85 82 85 86 86 86 90
Toistovaste, scart, 40 Hz/14 kHz -2/-0 -0/-0 -0/-0 -0/-0 -0/-1 -0/-0 -0/-0 -0/-1 -0/-0
Lähtöjännite, 1kHz@0dBFS (V) 1,8 1,9 2,0 1,9 1,9 1,4 1,9 2,3 2,1
TEHONTARVE
Kiinni/toiminnassa/valmiustilassa (W) 1/19/51 0/22/58 1/17/45 1/26/45 1/23/40 1/30/50 1/35/58 1/34/45 0/19/53

Tulostetta ei saa käyttää mainos- ja myynninedistämistarkoituksiin.



Loppuarvostelu

Hintaluokka: 600 €
Pääedustaja: Kjaerulff  1 Oy, 
puh. 020 751 3800
Internet: www.maximum.fi 
Mitat: 38 x 6 x 30 cm

■ MAXIMUMIA ensi kertaa käyt-
töönotettaessa näytetään koko 
joukko muun muassa television 
kuvasuhteeseen ja scart-signaa-
lin valintaan liittyviä vaihtoeh-
toja. On kuitenkin hyvä, että 

asetukset ovat oletusarvoisesti 
kohdillaan eikä perusasetuksiin 
tarvitse enää myöhemmässä 
vaiheessa erikseen palata.

Boksin erikoisuus on ether-
net-liitin, jonka kautta laitteen 
voi kytkeä kodin laajakaista-
verkkoon. Verkon kautta voi 
hoitaa ohjelmistoversion päi-
vityksen sekä hoitaa tiedonsiir-
toa boksin ja muiden verkkoon 
kytkeytyneiden tietokoneiden 

välillä. Katsoja voi tällä tavoin 
kätevästi tallentaa mp3-musiik-
kia tai valokuvia boksin kiinto-
levylle. Samaan tapaan boksil-
le tallennetun tv-ohjelman voi 
ladata tietokoneen ruudulta 
katsottavaksi. Kaikki tämä on-
nistuu myös suoraan usb-liitti-
men kautta.

Valikot ovat selkeät. Myös 
kaukosäädin on riittävän koo-
kas, ja sen näppäinryhmittely 
helpottaa päivittäistä käyttöä. 
Ohjelmaopas toimii nopeasti 
ja näyttää ruudulla joko yhden 
tai kahdeksan kanavan tiedot. 
Teksti-tv on joukon nopeimpia, 
ja alisivutkin voi valita lähes vä-
littömästi yhdellä näppäinpai-
nalluksella.

Liitännät ovat erinomaiset. 
Rf-muuntimen kautta boksin 
voi liittää vanhaankin televisi-

oon ja uusimmat taulutelevi-
siot kytketään hdmi-lähtöön. 
Rgb-läpiviennin ansiosta Ma-
ximumiin voi liittää esimerkiksi 
dvd-soittimen, jonka kuva nä-
kyy tällöin tv-ruudulla hyvälaa-
tuisena.

HYVÄÄ

Helppo käyttää
Monipuoliset toiminnot
Hyvät liitännät
Suurehko kiintolevy

HUONOA

Ei erillistä s-videolähtöä

Yleisarvosana 9,2
★★★★★

•
•
•
•

•

Hintaluokka: 490 €
Pääedustaja: Finnsat 
Kulutuselektroniikka Oy, 
puh. 020 742 0100
Internet: www.fi nnsat.fi 
Mitat: 38 x 7,8 x 28,1 cm

■ HUMAXIN kaukosäätimessä 
on riittävän kookkaat ja hyvin 
ryhmitellyt näppäimet. Har-
vemmin tarvittavat pienemmät 

painikkeet on piilotettu liuku-
kannen alle. Valikot ovat selkei-
tä, ja ne toimivat nopeasti, joten 
laitteen käyttäminen on kaikissa 
tilanteissa erinomaisen muka-
vaa. Myös käyttöönotto sujuu 
kiitettävän helposti.

Ohjelmaopas näyttää seitse-
män seuraavan päivän tiedot, ja 
opas latautuu nopeasti. Teksti-
television sivut latautuvat ne-

kin vilkkaasti, mutta alisivujen 
valintaan tarvitaan useita näp-
päinpainalluksia.

Kiintolevylle voi tallentaa 
kahta tv-ohjelmaa samalla, kun 
kolmatta tai yhtä aiemmin tal-
lennettua ohjelmaa katsotaan. 
Tallennukset toimivat hyvin, ja 
niiden katselu on mukavaa. Mai-
nosten ylikelaaminen sujuu kä-
tevästi ja nopeasti.

Tallennetuista ohjelmista 
voi leikata ylimääräiset mai-
nokset pois, ja ne voi siirtää tie-
tokoneelle usb-väylää pitkin. 
Tietokoneelta voi myös siirtää 
mp3-musiikkia ja valokuvia di-
giboksin kiintolevylle. Laitteen 
mukana toimitetaan cd-levy, jo-
ka sisältää siirtoon tarvittavat 
pc-ohjelmat.

Liitäntäpuolella on kaikki 
tarpeellinen, mutta ei s-video-, 

komponentti- tai hdmi-lähtöä. 
Näilläkin pärjätään, sillä rgb-läh-
dön signaali on laadultaan hyvä. 
Rgb-läpiviennin ansiosta Huma-
xiin voi kytkeä dvd-soittimen tai 
tallentimen.

HYVÄÄ

 Helppo käyttää
 Valikot ja kaukosäädin
 Suurehko kiintolevy

HUONOA

 Ei erillistä s-videolähtöä

Yleisarvosana 8,9
★★★★★

•
•
•

•

Hintaluokka: 420 €
Pääedustaja: 
Suomen Schneider Oy, 
puh. (02) 468 622
Internet: www.division.fi 
Mitat: 42 x 6,5 x 32 cm

■ DIVISIONIN erikoisuus on ir-
rotettava kiintolevy. Levylle voi 
tallentaa lähes 150 tuntia tv-oh-
jelmaa. Jos levy täyttyy ja ohjel-

mat halutaan säilyttää, tilalle voi 
asentaa uuden ja kapasiteetil-
taan suuremman. Kahta kana-
vaa tallennettaessa kolmatta 
voi katsoa.

 Mukana toimitetaan kak-
si kaukosäädintä, joista kook-
kaampi on täynnä näppäimiä. 
Tallenteiden katsomiseen tar-
vittavat painikkeet ovat kaikki 
samannäköisiä ja niiden sekava 

sijoittelu hankaloittaa käyttöä. 
Pienempi säädin on mukavampi 
päivittäisessä käytössä, ja siinä 
on silti lähes kaikki tarvittavat 
näppäimet. Suomenkieliset va-
likot ovat monipuoliset, mutta 
ilmiasultaan hieman suttuiset.

Ohjelmaopas päivittyy hi-
taanpuoleisesti, kun halutaan 
katsoa muutaman päivän kulut-
tua lähetettävien ohjelmien tie-
toja. Myös kanavia selattaessa 
uusi ohjelma ilmestyy ruudulle 
vasta parin sekunnin viiveellä. 
Teksti-tv ei loista nopeudellaan, 
eikä alisivua voi suoraan valita.

Kuvassa ja äänessä ei ole mi-
tään moitittavaa. Pikakatselun 
ja hidastuksen aikana ääni tois-
tuu vastaavalla nopeudella.

Liitännät ovat hyvät, ja tar-
jolla on myös erillinen kompo-
nenttilähtö. Valokuvien ja mp3-

musiikin lataaminen kiintolevyl-
le on tehty helpoksi, sillä tarjolla 
on erilliset usb-väylät sekä tieto-
koneelle että muistitikulle.

HYVÄÄ

Irrotettava kiintolevy
Kaksi usb-liitäntää
Helppo käyttöönotto
Rf-muunnin

HUONOA

Kookkaampi kaukosäädin

Yleisarvosana 8,7
★★★★

•
•
•
•

•
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Maximum C-8000 CX-CI

Humax CX PVR-9500C

diVision VDC 8800S

Tulostetta ei saa käyttää mainos- ja myynninedistämistarkoituksiin.



Loppuarvostelu

Hintaluokka: 500 €
Pääedustaja: Laatuantenni 
Oy, puh. 020 741 9620 
Internet: www.handan.fi 
Mitat: 32 x 6 x 22 cm

■ HANDANIN kaukosäädin on 
pieni ja näppäimet on ryhmitel-
ty hyvin, joten niitä on helppo 
käyttää. Ohjaimella voi myös 
säätää erimerkkisten televisioi-
den yleisimpiä toimintoja. Käyt-

töönoton yhteydessä saattaa 
joutua turvautumaan käyttö-
ohjekirjan apuun, sillä ruudulle 
ilmestyvissä valikoissa on run-
saasti maallikolle outoja terme-
jä ja ruudun alareunan ohjeet 
ovat minimaalisen niukat.

Laitteella voi tallentaa kah-
desta kanavanipusta saman-
aikaisesti jopa neljää tv-ohjel-
maa ja katsoa yhtä elävää tai 
aiemmin tallennettua ohjel-

maa. Tallennetuista ohjelmista 
voi editoida mainokset pois, ja 
ne voi siirtää usb-väylän kautta 
tietokoneelle. Tietokoneelta voi 
myös ladata boksin kiintolevylle 
valokuvia ja mp3-musiikkia.

Kiintolevylle mahtuu tv-tal-
lenteita reilusti yli sadan tunnin 
verran. Valikoista voi tarkistaa 
jäljellä olevan levykapasiteetin, 
joka näytetään selkeästi tuntei-
na, kun muissa bokseissa puhu-
taan megatavuista.

 Ohjelmaopas latautuu nope-
asti, ja seuraavan seitsemän päi-
vän ajalta kaikki tiedot ovat lä-
hes välittömästi saatavilla. Myös 
teksti-tv toimii mallikkaasti.

Liitännät ovat erinomaiset, 
ja mukana on niin erilliset kom-
ponenttilähdöt kuin digitaalis-
ta kuvaa ja ääntä välittävä hd-
mi-väylä. Rgb-läpivientiä ei ole, 

mutta videosignaali sentään 
menee scart-liitinten läpi. Näil-
lä eväin toiseen scart-liittimeen 
kytketyn dvd-tallentimen kuva 
ei toistu parhaalla mahdollisel-
la laadulla.

HYVÄÄ

Tallennustoiminnot
Lähtöliitännät

HUONOA

Ei rgb-läpivientiä

Yleisarvosana 8,7
★★★★

•
•

•

Hintaluokka: 380 €
Pääedustaja: Samsung 
Electronics Nordic Ab, 
puh. 030 622 7515
Internet: www.samsung.fi 
Mitat: 38 x 6 x 27 cm

■ SAMSUNGIN kaukosäädin 
ja monet sen näppäimistäkin 
ovat pieniä, mutta painikkei-
den hyvä ryhmittely helpottaa 

päivittäistä käyttöä. Niiden mer-
kinnät näkyvät kohtuullisen hy-
vin myös hämärässä. Säätimellä 
voi ohjata myös yleisimpien eri-
merkkisten televisioiden perus-
toimintoja. Valikot ovat sinänsä 
selkeät, mutta käyttöä sumen-
tavat huolimattomasti tai jopa 
väärin käännetyt termit.

Ohjelmaopas on mukava ja 
ajastaminen helppoa, vaikka 

tietojen latautuminen ajoittain 
aavistuksen takeltelee. Myös 
kiintolevylle tallennettujen oh-
jelmien haku ja niiden katso-
minen on vain parin näppäin-
painalluksen takana. Teksti-tv 
toimii hyvin, ja alisivuillekin on 
suora haku.

Tallentimena Samsung edus-
taa kahdesta virittimestään 
huolimatta perustasoa. Kiinto-
levyn kapasiteetti riittää vain 
noin 80 tunnin ohjelma-ajalle, ja 
kahta kanavaa tallennettaessa 
voi katsoa vain näistä jompaa-
kumpaa.

Tuulettimen ääni kuuluu 
kohtalaisen voimakkaana. Osin 
tämä johtuu siitä, että vaikka 
kiintolevy on eristetty laitteen 
rungosta kumisin vaimentimin, 
tuuletin on ruuvattu kiinni suo-
raan takalevyyn.

Liitännät ovat perustasoa, 
vaikka scart-liittimestä saa ulos 
jopa komponenttivideota. Myös 
digitaalinen äänilähtö on lait-
teen liitinpaneelissa.

Usb-liitännän kautta voi siir-
tää mp3-musiikkia ja jpeg-va-
lokuvia kiintolevylle suoraan 
muistitikulta. Valokuvia voi tä-
män jälkeen näyttää tv-ruudulla 
vaikkapa diaesityksenä.

HYVÄÄ

Helpot usb-siirrot
Helppo käyttöönotto

HUONOA

Ei erillistä s-videolähtöä
Tuulettimen ääni
Pieni tallennuskapasiteetti

Yleisarvosana 8,6
★★★★

•
•

•
•
•
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Handan DVB-C 9800

Hintaluokka: 700 €
Pääedustaja: 
Verkkokauppa.com, 
puh. 010 309 5555
Internet: 
www.verkkokauppa.com
Mitat: 43 x 6 x 28 cm

■ PROCASTER on mustine etu-
levyineen tyylikkäästi muotoiltu 
laite, jonka mukana toimitetaan 

kaksi kaukosäädintä. Pienempi 
ohjain on tarkoitettu päivittäi-
seen käyttöön, ja siinä on vain 
perusvalikoima näppäimiä. Hy-
vä näin, sillä suuremman sääti-
men lukuisat pikkuruiset painik-
keet ja niiden merkinnät eivät 
näy kunnolla edes hyvässä va-
laistuksessa.

Valikot ovat selkeät, ja koh-
teesta toiseen liikkuminen on 

nopeaa ja sujuvaa. Kaukosää-
timen käskyt menevät myös 
helposti perille, vaikka ohjain-
ta ei aivan suoraan boksia kohti 
suuntaisikaan. Ohjelmaopas la-
tautuu nopeasti ja näyttää ruu-
dulla joko yhden tai kolmen ka-
navan tiedot. Teksti-tv on koh-
talaisen nopea, ja alisivutkin voi 
valita suoraan yhdellä näppäin-
painalluksella.

Kookkaalle kiintolevylle mah-
tuu arviolta yli 250 tuntia tv-oh-
jelmaa. Tallennetuista ohjelmis-
ta voi editoida pois mainokset 
ja siirtää ne näin lyhennettyinä 
tietokoneelle usb-väylää pitkin. 
Tähän ei tarvita mitään erillisiä 
usb-ajureita tai siirto-ohjelmia. 
Samaan tapaan tietokoneelta 
voi siirtää kiintolevylle mp3-
musiikkia ja valokuvia, joita voi 
sitten katsella tv-ruudulta.

 Liitännät ovat hyvät. Televisi-
olle kuvan ja äänen voi viedä jo-
ko scartin kautta rgb-signaalina 
tai hdmi-lähdöstä digitaalisessa 
muodossa. Rf-muuntimen ansi-
osta Procasterin voi liittää myös 
vanhaan televisioon pelkällä an-
tennikaapelilla.

Kotiteatterivahvistimelle ää-
nen saa digitaalisena sekä op-
tista että koaksiaalikaapelia 
pitkin.

HYVÄÄ

Kiintolevyn kapasiteetti
Hyvät liitännät
Monipuoliset toiminnot

HUONOA

Kaukosäädin

Yleisarvosana 8,6
★★★★

•
•
•

•

Procaster PVR-6500C Special Edition

Samsung DCB-P853Z

Tulostetta ei saa käyttää mainos- ja myynninedistämistarkoituksiin.



Hintaluokka: 550 €
Pääedustaja: 
Topfi eld Finland / FinnTop Oy, 
puh. 020 762 2520
Internet: www.topfi eld-
fi nland.com ja 
www.i-topfi eld.com
Mitat: 38 x 6 x 26,5 cm

■ TOPFIELD on aiemmissa ver-
tailuissa vakuuttanut tasaisuu-
dellaan. Nyt ensimmäinen huo-

mio kiinnittyy heti käyttöön-
otossa, että kaukosäädin ja lai-
te reagoivat hunosti toisiinsa. 
Kyse ei niinkään ole ohjaimen 
suuntaamisesta, vaan käsky-
jen tahmeasta perillemenosta. 
Juuri tämä piirre hankaloittaa 
myös päivittäistä käyttöä. Suo-
menkieliset valikot ovat selkeät, 
mutta niissäkin liikkuminen ta-
keltelee. Kaukosäädin on pieni, 
ja näppäinten asettelu on pieniä 

poikkeuksia lukuun ottamatta 
melko onnistunut.

Liitännät ovat hyvät, ja bok-
sin voi kytkeä nykyaikaiseen 
taulutelevisioon myös hdmi-
kaapelilla. Koska rf-muunninta 
ei ole, laite vaatii toimiakseen 
nykyaikaisen television. Scart-
lähdöstä saa halutessaan kom-
ponenttivideosignaalia ja scart-
läpiviennin kautta kulkee rgb:n 
lisäksi komponenttisignaalikin. 
Scart-komponenttikaapeli kuu-
luu vakiovarustukseen.

Ohjelmaopas näyttää saman-
aikaisesti neljän ohjelman tie-
dot sekä elävän kuvan pikku-
ruudulla. Opas näyttää kohta-
laisen nopeasti myös seitsemän 
seuraavan päivän tiedot. Teksti-
tv on nopea, ja alisivujen suora 
valintakin onnistuu.

Laitteella voi tallentaa kahta 

ohjelmaa samalla, kun kolmatta 
katsotaan jommastakummasta 
kanavanipusta.

Tallenteista voi editoida pois 
mainokset ennen kuin niitä 
siirtää usb-väylää pitkin tieto-
koneelle. Tietokoneelta boksin 
kiintolevylle voi kopioida vain 
mp3-musiikkia, ellei erikseen la-
taa ja asenna internetistä sovel-
lusta, joka osaa käsitellä myös 
jpeg-valokuvia.

HYVÄÄ

Suurehko kiintolevy
Scart-signaalin läpivienti

HUONOA

Takelteleva kauko-ohjaus

Yleisarvosana 8,6
★★★★

•
•

•

Hintaluokka: 370 €
Pääedustaja: Panvision Oy, 
puh. (02) 273 4000
Internet: www.panvision.net/
inverto tai www.inverto.tv
Mitat: 38 x 6,5 x 25,8 cm

■ INVERTO on uusi tuttavuus. 
Sen kaukosäädin on pienikokoi-
nen, ja korkeat kuminäppäimet 
ovat liian lähellä toisiaan. Tämän 

takia tulee usein painettua vää-
rää näppäintä. Lisäksi valikoissa 
on lukuisia erilaisia toimintoja, 
joiden merkitys ei aina selviä 
kunnolla edes hieman sekavaa 
ja ylimalkaista käyttöohjekirjaa 
tavaamalla. Tämä kaikki tekee 
päivittäisestä käyttämisestä ta-
vallista hankalampaa.

Valikko on aluksi kuvaltaan 
epäterävä ja kohinainen. Tämä 

johtuu siitä, että oletusarvoi-
sesti scartista lähtee ulos video-
signaalia. Rgb-kytkennän jäl-
keen valikko on rakenteeltaan 
parempi.

Ohjelmaopas näyttää ruudul-
la kymmenen kanavan tiedot. 
Tekstitelevisio on vain perus-
mallia, eikä alisivujakaan voi 
suoraan valita.

Kuva ja ääni toistuvat moit-
teettoman hyvinä, kunhan en-
sin on osannut kytkeä scart-
lähtöön rgb-signaalin. Kahden 
ohjelman tallennuksen aikana 
voi katsoa kolmatta, joka tulee 
jommastakummasta kanava-
nipusta.

Liitännät ovat kunnossa, 
vaikka erillistä komponentti- 
tai hdmi-lähtöä ei olekaan. Tv-
scartista saa ulos tavallisen vi-
deosignaalin lisäksi s-videota ja 

rgb-signaalia. Rgb-läpivientikin 
on, joten toiseen scartiin kytke-
tyn dvd-laitteen signaali toistuu 
tv-ruudulla hyvälaatuisena.

Kahdesta usb-väylästä toi-
seen voi kytkeä suoraan usb-
muistitikun, jolta valokuvat ja 
musiikin voi siirtää suoraan bok-
sin kiintolevylle. Kiintolevyn 500 
gigatavun kapasiteetti riittää 
huimaan 250 tunnin tallennus-
aikaan.

HYVÄÄ

Kaksi usb-liitäntää
Kiintolevyn kapasiteetti

HUONOA

Kaukosäätimen näppäimet
Sekavat valikot

Yleisarvosana 8,2
★★★

•
•

•
•

Hintaluokka: 300 €
Pääedustaja: Hedengren 
Kodintekniikka , 
puh. (09) 682 831
Internet: www.kaon.fi 
Mitat: 34 x 6 x 25 cm

■ KAONISSA on melko kookas 
kaukosäädin, jossa on koko jouk-
ko riittävän suuria näppäimiä. 
Näppäinsijoittelukin on kohtalai-

sen onnistunut. Valikot ja käyttö-
ohje ovat kuitenkin valitettavan 
sekavat ja termien käännökset 
paikoin jopa harhaanjohtavia.

Ohjelmaopas toimii hyvin, 
ja seitsemän seuraavan päivän 
ohjelmatiedot ovat saman tien 
saatavilla. Teksti-tv toimii koh-
talaisen nopeasti, mutta siinä 
ei ole mahdollisuutta suoraan 
alisivujen valintaan.

Kaonilla voi tallentaa kahta 
kanavaa samanaikaisesti, kun 
kolmatta ohjelmaa katsotaan 
jommastakummasta kanavani-
pusta. Ohjelmaa katsottaessa 
etulevyn näytössä ei kuitenkaan 
näy mitään tietoa siitä, että tal-
lennus joltain muulta kanavalta 
on käynnissä. Kiintolevyn kapa-
siteetti riittää vain 80 tunnin tal-
lennuksille, mikä on tässä jou-
kossa vähäinen määrä.

Kuva on hyvä scartin kautta 
rgb-signaalina toistettuna, eikä 
äänessäkään ole moitittavaa.

Liitinarsenaalista puuttuvat 
komponentti- ja hdmi-lähdöt, 
eikä rgb-läpivientiäkään ole. It-
se asiassa scart-liittimestä toi-
seen ei kulje mitään signaalia, 
joten vcr-scartiin kytketty dvd-
tallennin on erikseen kytkettävä 
televisioon toisella scart-joh-

dolla. Rf-muuntimen ansiosta 
Kaonin voi kytkeä myös van-
haan televisioon, jossa ei ole 
scart-liittimiä.

HYVÄÄ

Rf-muunnin

HUONOA

Valikot ja käyttöohje
Ei scart-läpivientiä
Pieni tallennuskapasiteetti

Yleisarvosana 8,2
★★★

•

•
•
•
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