معرفی شاهکار سخت افزاری شرکت TeVii
کارت رسیور کامپیوتری اکسترنال مذل TeVii S660 USB
تغییشات هذاّم ّ عشیغ في آّسی دس ػشصَ استثاطات ّ هاُْاسٍ  ،اسائَ هحصْالت تَ سّص ّ هٌطثك تا ایي ًْع تکٌْلْژی
اهکاى اعتفادٍ اص تواهی ظشفیتِای هْجْد ّ تِشٍ گیشی اص ایي تکٌْلْژی سا هِیا هیغاصدُ .وْاسٍ هصشف کٌٌذگاى
تجِیضات هاُْاسٍ هایلٌذ تا اص تِتشیي ّ کاهلتشیي آًِا اعتفادٍ ًوایٌذ تا دس ایي سُگزس ُشآًچَ سا کَ دّعت داسًذ تجشتَ
کٌٌذ .ؽشکت  TeViiاص آى دعتَ تْلیذ کٌٌذگاى عخت افضاس عتالیت اعت کَ تَ خْتی تواهی ًیاصُای هصشف
کٌٌذگاى کاستِای سعیْس ( )DVB-Sسا پاعخ گْ هیثاؽذ .تا تْجَ تَ عیش تْلیذات هتٌْع ّ کالط  Aایي ؽشکت ّ تخؼ
تغیاس لْی تحمیك ّ تْعؼَ ) (R&Dدس اسائَ جذیذتشیي عخت افضاسُای سّص تی ؽک هیتْاى گفت ؽشکت  TeViiدس
حال حاظش پیؾگام دس ایي صٌؼت اعت .ایي ؽشکت هحصْالتی سا تَ تاصاس اسائَ ًوْدٍ اعت کَ دیگش تْلیذ کٌٌذگاى
ؽایذ تَ ایي صّدی لادس تَ تْلیذ آى ًثاؽٌذ .حال ؽشکت  TeViiتا اسائَ یک هحصْل جذیذ دیگش اص هشص هحصْالت
هؼوْلی گزؽتَ ّ پا تَ ػشصَ حشفَ ای گزاؽتَ اعت.

سعیْس کاست هـذل  TeVii S660 USBیک کاست سعیْس کاهپیْتشی اکغتشًال ( )Externalکاهال ً اعتثٌایی هیثاؽذ کَ
تَ ؽوا اهکاى دسیافت ؽثکَ ُای هاُْاسٍ ایی تلْیضیًْی ّ سادیْیی سا هیذُذ  .ؽشکت  TeViiتا هحصْل جذیذ خْد
یک تحْل دس تجِیضات دسیافت اص هاُْاسٍ ایجاد ًوْدٍ اعت کَ دعتشعی ُوگاى سا تشای هؾاُذٍ ّ ضثظ کاًالِای
تلْیضیًْی ّ سادیْیی هاُْاسٍ ایی تَ عِْلت ّ ساحتی ُش چَ توام تش هوکي عاختَ اعت
تَ جشات هی تْاى گفت ایي کاست سعیْس جذیذ کاهپیْتشی ؽشکت  TeViiیک ًغل اص تواهی کاست ُای دی ّی تی
هْجْد دس تاصاسُای جِاًی تاالتش ُغت ّ لاتلیت ُایی دس ایي کاست گٌجاًذٍ ؽذٍ کَ تاکٌْى تا ُیچ کاست دیگشی
تجشتَ ًؾذٍ اعت  .اعتفادٍ اص آخشیي ّ تشّصتشیي لطؼات عخت افضاسی ًظیش تِتشیي چیپغت ُا ّ تاکیفیت تشیي ّ
تشّصتشیي تیًْشُای عیلیکًْی ّ لطؼات تا کیفیت هطلْب تایْاًی  ,ایي کاست سا تَ یک ؽاُکاس تذل کشدٍ کَ تا ُیچ
کاست  DVB-S2دیگشی لاتل لیاط ًیغت.

The TeVii S660 Perfect television viewing on your computer

تا سعیْس کاست  TeVii S660هیتْاًذ تصْیش تغیاس ػالی سّی صفحَ هاًیتْس سایاًَ خْد داؽتَ تاؽیذ

دس تصْیش فْق ؽوا ؽاُذ ُغتیذ کَ تْعظ ًشم افضاس  DVBviewerتْعظ کاست  TeVii S660کاًالِای
تلْیضیًْی سا تا کیفیت خْب دسیافت ّ هیتْاًیذ تشّی سایاًَ خْد هؾاُذٍ کٌیذُ .وچٌیي هیتْاًیذ تصاّیش سا
تشّی ُاسد دیغک سایاًَ خْد تصْست فایل تصْیشی  Recordکٌیذ .کاست  TeVii S660کوتشیي پشداصػ سا اص
عیغتن ّ عخت افضاس سایاًَ ؽوا خْاُذ داؽت.

Full MPEG 2 & AVC/H.264 HDTV support & Fully compatible with Windows Media Center
کاست  TeVii S660کاهال ً پؾتیثاًی هیکٌذ دسیافت کاًالِای تا کیفیت تاالی  ّ HDعاصگاس تا ًشم افضاس
 Windows Media Centerکَ اص ًشم افضاسُای عیغتن ػاهل ّیٌذّص  7هیثاؽــذ

هتماضیاى ایي کاست تایذ تْجَ داؽتَ تاؽٌذ تشای تِیَ ایي سعیْس کاست کاهپیْتشی تایذ یک دعتگاٍ کاهپیْتش
تا هؾخصات عخت افضاسی صیش دس اختیاس داؽتَ تاؽٌذ کَ ؽشکت عاصًذٍ  TeViiاػالم کشدٍ اعت
Microsoft Windows XP / Vista / 7
)2.0GHz CPU (2.4GHz for HDTV
)256M RAM (1GB for HDTV
VGA card with at least 128MB memory
Microsoft Direct X 9.0C or above
Sound card or on-board sound chip
One free USB Port

ُواًطْس کَ هؾاُذٍ هیکٌیذ عخت افضاس هْسد ًیاص ًغثت تَ ؽشکتِای عاصًذٍ دیگش تغیاس عطح پاییي تش
سا هیطلثذ کــــَ ًؾاى اص پشداصػ عخت افضاسی خـــــــــْب تشاؽَ ُای ایي هذل کاست هیثاؽذ ّ کوتشیي
 ّ CPU Usageفؾاس سا تَ یک عیغتن ّاسد هیکٌذ ّ پشداصػ کاهال ً تْعظ کاست سعیْس صْست هیگیشد

ُواًطْس کَ دس ػکظ فْق هؾاُذٍ هیکٌیذ هحتْیات تغتَ تٌذی سعیْس کاست سا ؽاُذ ُغتیذ.
لاتل رکش هیثاؽذ کَ  Remote Controlکاستِای ؽشکت  TeViiصیثاتشیي ّ کاهل تشیي  Remote Controlسا
داسا هیثاؽذ کَ کلیذُای کاستشی تشای ًشم افضاس ً Windows Media Centerیض تشّی آى تؼثیَ ؽذٍ اعت.
تْجَ داؽتَ تاؽیذ هحصْالت ؽشکت  TeViiتواهاً عاخت کؾْس  TAIWANهیثاؽذ ّ سّی تغتَ تٌذی ّ
کاستي هحصْالت جولَ  MADE IN TAIWANتَ چؾن هیخْسد

ًؾاًی ّب عایت سعوی ؽشکت  TeViiػثاست اعت اص www.tevii.com
ؽوا هیتْاًیذ تشای داًلْد جذیذ تشیي داسایْسُای ًشم افضاس تشای تواهی ّیٌذّصُای هختلف سا اص ّب عایت
سعوی ؽشکت عاصًذٍ داًلْد تفشهاییذ

کاست TeViiهذل  S660تشّی دسگاٍ ً USBصة ّ ساٍ اًذاصی هیؾْد  ،تواهی کاهپیْتشُای اهشّصی هاًٌذ
ُLaptopا ّ کاهپیْتشُای اص ًْع  Caseداسای پْست  USBهیثاؽٌذ .سعیْس کاست اکغتشًال  TeVii S660اص ًظش
اتؼاد تغیاس کْچک ّ جوغ ّ جْس تْدٍ ّ حول ّ ًمل آى ًیض تغیاس ساحت هیثاؽذ کَ دس تصْیش فْق هؾاُذٍ
هیفشهاییذ.
ایي سعیْس کاست کاهپیْتشی تا تواهی ًشم افضاسُای داًلْد آفالیي ًظیش  Skynet ّ Skygrabberعاصگاسی
کاهل داسد ّ داسای فایل  Streamreader.dllتشای کاس تا ًشم افضاسُای هتٌْع  Skynetهیثاؽذ
ُوچٌیي تا ًشم افضاسُای هؾاُذٍ کاًالِای تلْیضیًْی ًظیش ً ProgDVB – DVBViewer – DVBDreamیض
عاصگاس داسد ّ ؽٌاعایی هیؾْد ّ هیتْاًیذ تشای تاص کشدى کاًالِای کاستی اص طشیك خشیذ اؽتشاکِای هلمة
تَ اؽتشاکِای  ّ CCCAMیا تْعظ داًگل تا اتصال تَ یکی اص ُTunerا ػول تاص کشدى کاًالِای کاستی سا ًیض
اًجام دُیذ .دلت داؽتَ تاؽیذ تشای کغة اطالػات تیؾتش دس هْسد خشیذ ّ تِیَ ایي هحصْل تا ًوایٌذگی
فشّػ ایي هحصْل دس ایشاى "عایت هشجغ دی ّی تی ایشاى" تَ ًؾاًی  http://dvbs2.hourb.comاص
طشیك پغت الکتشًّیک ّ یا تلفي ُای هٌذسج دس عایت تواط حاصل تفشهاییذ.

نکات تکمیلی در مورد کارت TeVii S660 USB
کاست داسای اعتاًذاسد عاصگاسی تا هحیظ صیغت اص عاصهاى  RoHsهیثاؽــذ
اص لحاظ عاپْست ًشم افضاسی ّ عاصگاسی تا عیغتن ػاهلِای هْجْد دس تاصاس پؾتیثاًی خْتی داسد
سعیْس کاست ًاهثشدٍ داسای  MACآدسط هیثاؽذ ّ تْعظ ًشم افضاس  TeVii Dataایي  MACآدسط تَ ساحتی
ُش چَ توام تش ّ عشیغ لاتل تغییش هیثاؽذ کَ دس تصْیش ریل ؽوا هؾاُذٍ هیکٌیذ

سعیْس کاست تا تواهی عیغتن ػاهلِای ّیٌذّص  /لیٌْکظ عاصگاسی کاهل داسد  ّ X86 , X64داسای اهضای
دیجیتالی دسایْس ّ هْسد تاییذ هایکشّعافت هیثاؽذ

ُش سعیْس کاست کاهپیْتشی  TeVii S660داسی ؽواسٍ عشیال تْدٍ ّ دس تغتَ تٌذی پلوپ ّ اصل کاست دس
یک پالعتیک ضذ ؽْک الکتشیغیتَ عاکي ( )Anti Staticػشضَ هیؾْد

تشاؽَ ُای الکتشًّیکی ایي سعیْس کاست جذیذتشیي عشی تشاؽَ ُای دهْالتْس فشکاًغی دس عطح
هگاُشتض هیثاؽذ کَ دس ػکظ صیش هؾاُذٍ هیکٌیذ.

تذًَ ّ لاب سعیْس کاست اکغتشًال  TeVii S660اص جٌظ پالعتیک فؾشدٍ تْدٍ ّ تَ ُیچ ّجَ گشها تْلیذ
ًویکٌذ ّ دس کاسکشد عاػات تغیاس تاال کیفیت کاسی آى کاُؼ پیذا ًویکٌذ ّ  ّ Stabilityپایذاسی خْتی داسد.
ایي کاست تشای اّلیي تاس تْعظ عایت هشجغ دی ّی تی ایشاى تَ ایشاًیاى تمذین ّ ػشضَ هیؾْد

