
 
WAVEFIELD X-1000C/T2 har utrustats med en singel Hybrid tuner som tar in både marksända och 
kabelsända kanaler. M7 har en kraftfull processor och precis som tidigare WAVEFIELD -modeller är 
mjukvaran i grund och botton baserad på linux för att garantera ett kraftfullt operativsystem med 
ständigt utvecklade funktioner. Detta medför även att den är kompatibel och kan kommunicera med 
exempelvis Dreambox.  
 
Den inbyggda Hybrid-tunern gör det möjligt för dig att ta emot DVB-C (Kabel-TV), DVB-T (Marknätet) 
och senaste DVB-T2 (Marknätet med HD-kanalerna) kanalerna från respektive nät - utan 
begränsningar! Du har en inbyggd kortläsare som är kompatibel med Comhem (HD-kanaler kräver 
CI+ modul), Canal Digital och Tele2. Då mottagaren även har CI+ stöd kan den med en godkänd CI+ 
modul från din operatör avkoda alla de senaste HD-kanalerna som ingen annan Linuxbaserad box 
klarar. 
 

    

  

* Ovanstående logotyper tillhör respektive företag. WAVEFIELD är inte officiellt godkänd av någon av 
ovanstående operatörer. 
 
Mottagaren har Fullt HD-stöd (1080p) via HDMI-anslutningen och 2 st USB-anslutningar för 
anslutning av extern hårddisk eller en trådlös WiFi USB-adapter. Använd din nätverkshårddisk eller 
externa hårddisk för att spel in, pausa eller använda timeshift. 
 
Den högupplösta webbläsaren och Free TV+ (bl.a. Youtube, Earth Touch HD etc) är bara några av de 
nya funktionerna du får i denna mottagare. Ännu en unik funktion med de senaste modellerna är 
DLNA-stödet som gör det möjligt att streama material direkt till/från din iPhone, Android-enhet eller 
dator. 
 
Vi lovar att du inte blir missnöjd med din WAVEFIELD X-1000C/T2 Twin HD PVR - en fullmatad 
digitalbox med avancerade funktioner och möjligheter med fantastisk bildkvalitet! 
 



 

HD-mottagare med Full HD 1080p och 3D-stöd! 
 

WAVEFIELD X-1000C/T2 är en av få mottagare som har 

Fullt HD-stöd i 1080p. En ny kraftfull bildprocessor med 

H.264 / MPEG-4 avkodaren ger en fantastisk bildkvalitet 

som du bara inte får missa. Glöm din gamla mottagare 

och njut av media och filmer i Full HD. 3D-material är 

hella inga problem att visa. 

Mottagaren tar givetvis emot både SD- och HD kanaler i 

både satellit, kabel och marknät. 

 

Hybrid Tuner (DVB-C/T/T2) 

Nu kan vi stolt presentera den första linuxbaserade 

Hybrid-mottagaren med T2-stöd. Med WAVEFIELD X-

1000C/T2 kan du alltså ta emot sändningar antingen via 

ditt kabelnät (Comhem, Canal Digital, Tele2) eller 

marknät (Boxer). Unikt! 

 

Högupplöst webbläsare och FreeTV+ 

WAVEFIELD X-1000C/T2 har även den en högupplöst 

webbläsare och FreeTV+. Anslut ett tangentbord och mus 

och du är reda att surfa på webben på din TV i Full HD! 

Med FreeTV+ kan du avnjuta alla de miljontals videor 

som finns tillgängliga - givetvis även HD-material - allt 

från Youtube till Earth Touch HD osv. 

 

Linux OS 

Operativesystemet Linux ger dig många fördelar och du 

får en kraftfull mottagare med ständigt utvecklade 

mjukvaror och funktioner. Menysystemet är trots detta 

oerhört användarvänligt med enkla menyer, egna 

favoritlistor m.m. för dig som vill ha en stabil och 

flerfunktionell mottagare som är enkel att använda. 

Samtidigt utvecklas mottagaren ständigt och det finns en 

hel del tredjepartsmaterial att ta del av som gör din 

mottagare ännu bättre! 

 

Hårddisk- och NAS-förberedd 

För att kunna spela in och lagra filmer, utnyttja timeshift-

funktionen, pausa Live m.m. måste du ansluta mottagaren 

till en direkt ansluten USB 2.0-hårddisk eller en 

nätverkshårddisk (NAS). Alla inspelningar (även HD) 

och media blir sedan lättåtkomligt via den inbyggda 

mediaspelaren. Likaså kan du ansluta till mottagaren via 

en anna WAVEFIELD eller dator. 



 

Webbradio och Internet TV+ 

Med din WAVEFIELD X-1000C/T2 kan du avnjuta 

webbradio och radiokanaler från hela världen - du väljer 

själv vad du vill installera. InternetTV+ funktionen ger 

dig möjlighet att även titta på Live-stream material från 

Internet i HD-upplösning. 

 

Homesharing och nätverksanslutning (Trådlöst) 

Med Homesharing kan du dela information mellan dina 

boxar hemma så som inspelningar, filmer, musik m.m. 

Hur smidigt som helst och du kan även mappa alla 

enheter mot en och samma nätverksdisk. På så sätt har du 

allt på ett och samma ställe! 

Anslutningen kan ske via en vanlig nätverkskabel eller 

trådlöst med en trådlös USB-sticka. 

 

DLNA-stöd / Mediaspelare 

Mottagaren DLNA-stöd. Du kan alltså fritt streama dina 

inspelningar till en iOS- (iPhone/iPad/iPod), Android-

enhet eller dator. Oerhört smidigt och inga extra 

applikationer behövs på mottagaren - anslut till ditt 

nätverk, starta din "DLNA-app" och njut! Du har även 

hygglig mediaspelare inbyggt som klarar en hel del 

format så som DivX och mkv. Likaså har du 

enfoto/bildvisare för att spela upp ett bildspel med alla 

foton. 

 

En kortläsare och CI+ stöd 

WAVEFIELD X-1000C/T2 har utrustats med en kortläsare 

kompatibel med bl.a. Canal Digitals, Comhems och 

Tele2's originalkort. För Boxer krävs en godkänd CA-

modul och likaså för Cryptoguard krypterade sändningar. 

För ComHem och Boxers HD-kanaler krävs en godkänd 

CI+modul som mottagaren har stöd för. 

 

Dolby Digital Ljud 

För att uppleva den där riktiga biokänslan eller känslan 

att vara på fotbollsarenan krävs bra ljud. Därför har vi 

utrustad mottagaren med en digital optisk utgång så att du 

kan få ut högkvalitativt ljud till din mottagare/förstärkare. 

Tillverkad under licens av Dolby Digital för att garantera 

en god ljudupplevelse. 



 

Låg strömförbrukning 

I en tid där miljön är i allt större fokus har vi sett till att 

våra mottagare är miljövänliga genom att inte dra onödigt 

mycket ström. När du försätter din mottagare i djupt 

viloläge förbrukar den mindre än 1 W! Även vid vanlig 

användning drar mindre än de flertalet av konkurrenterna. 

 

Trygghet - 2 års garanti 

En av de saker du kan vara säker på när du köper en 

WAVEFIELD är kvaliteten. Du får en driftsäker produkt 

med många möjligheter. Vi kan därför erbjuda hela 2 års 

garanti på våra mottagare i jämförelse med konkurrerande 

produkter som endast har ett års garanti. Ett tryggt och 

bra köp helt enkelt! 

  SPECIFIKATIONER / EGENSKAPER 

 
HD-mottagare med en Hybrid-tuner (DVB-C/T/T2) 

Fullt HD-stöd (1080p) 

Webbläsare i Full HD 

Kraftfull processor på 450 MHz 

Hårddiskförberedd - Extern USB2.0 

FreeTV+ (SVT Play, Youtube m.fl.) 

En kortläsare (universal) och 2 st CA-modulplatser 

CI+ stöd för de senaste modulerna som kräver detta 

Stöd för MPEG4 /MPEG2 - HD/SD, DVB-S/S2 

Trådlöst nätverk via USB-dongle 

Kraftfullt operativsystem Linux OS 

DLNA-stöd - se inspelningar/media i din iPhone, Androidenhet 

Webbradio - installera valfria radiostationer från hela världen! 

Internet TV+ - möjlighet till att titta på video på nätet 

Vädret - se vädret för din stad 5 dagar framåt 

Serieinspelning - spela in valfri serie 

Timeshift, Inspelning & Uppspelning vid anslutning av hårddisk 



Utökat EPG stöd och Timerinspelning 

Inbyggd mediaspelarfunktion - mp3, video och foto 

Stöd för uppspelning av högupplösta mkv och divx-filer 

Nätverksanslutning 

Tydlig VFD Display (7 segment) 

Blind Scan för både SD- och HD-kanaler 

Stöd för DiSEqC 1.0, 1.1, 1.2 och USALS 

Favoritlistor 

Kanalorganisering med Favoritkanaler, Lås, Flytta och Radera 

Kanalsortering efter alfabet, transponder eller krypteringssystem 

Användarvänliga & flerspråkiga menyer och hantering 

Text-TV / Undertexter 

Max 10,000 Radio- och TV-kanaler 

PIP (Bild-i-Bild) 

Föräladralås / Systemlås / Installationslås 

HDMI-utgång (576i, 576p, 720p, 1080i, 1080p) 

CVBS (komposite) Video & Ljud-utgång via RCA 

Optisk utgång för digitalt ljud (SPDIF) 

Uppgradera mjukvara och kanaldatabas via USB, Internet eller RS-232C port 

Smidig ergonomisk fjärrkontroll 

1W i strömförbrukning i Standby-läge 

 

 
  TEKNISKA SPECIFIKATIONER 

 

Tuner & Kanalavkodare (DVB-T/T2 - DVB-C) 

DVB-T2 (Marknät) 

Anslutning: 

Loopgenomgång ut: 

Frekvensområde: 

 

 

 

IEC 169-2, Hona 

IEC 169-2, Hane 

VHF III : 174~230 MHz 

UHF IV : 470~606 MHz 

UHF V : 606~862 MHz 



Demodulation: 

Kanalen bandbredd: 

FET mode: 

Code Rate: 

Guard Interval: 

 

 

DVB-C (Kabel-TV) 

Anslutning: 

Loopgenomgång ut: 

Frekvensområde: 

Demodulation: 

 

IF Bandbredd: 

 

Symbolhastighet in: 

OFDM 

6, 7, 8 MHz 

1K, 2K, 4K, 8K, 16K, 32K 

1/2, 2/3, 3/4, 3/5, 4/5, 5/6 

1/4, 5/32, 1/8, 5/64, 1/16, 1/32, 1/64, 1/128 

 

 

 

IEC 169-2, Hona 

IEC 169-2, Hane 

50MHz ~ 1GHz 

16, 32, 64, 128, 256 QAM(for Annex A/C) 

64, 256 QAM(for Annex B) 

8 MHz(-3dB) TYP(for Annex A/C) 

6 MHz(-3dB) TYP(for Annex B) 

1 Msps ~ 7 Msps(for Annex A/C) 

5.057 Msps(for 64QAM, Annex B) 

5.361 Msps(for 256QAM, Annex B) 

    

MPEG Transportström A/V avkodning 

Transportström: 

Profilnivå: 

Hastighet in: 

Videoformat: 

Videoupplösning: 

Audioavkodare: 

Audioläge: 

Sampling Rate: 

H.264(MPEG-4 part 10, MPEG-4/AVC and H26L) 

MPEG-II ISO/IEC 13818-2/11172-2 / HE-AAC 

MPEG-4/AVC MP@L4, MPEG-II MP@HL 

Max. 80Mbit/s 

4:3 Letter Box, 4:3 PanScan, 16 : 9 

720 x 576i, 720 x 576p, 720 x 480i, 720 x 480p 

1280 x 720p, 1920 x 1080i, 1920 x 1080p (endast via HDMI) 

Dolby Digital, MPEG-1 Layer 1,2 and 3 

Stereo/Joint stereo/Mono, Dolby Digital bitstream 

32KHz, 44.1KHz and 48KHz (According to input) 

    

Huvudsystem 

Huvudprocessor: 

Minne: 

 

 

  

STi 7111 chipset (450 MHz) 

Flash-ROM : 32 Mbyte 

SDRAM : 256 Mbytes 

EEPROM : 256 bytes 

 

  

Audio / Video & Data ingång/utgång 

RCA: 

HDMI: 

OPTISK: 

RS-232C: 

USB: 

Nätverk: 

3,5" CVBS Video utgång, Audio L, R utgång 

V1.3. Video & Audio utgång 

Dolby Digital (SPDIF) 

9 pin D-SUB (Male) typ, Överföringshastighet 115Kbps 

USB 2.0 Host stöd. (5 V DC 500 mA Max.) 

RJ45 anslutning, 100 Mbps 

    

Front-/Bakpanel 



Slottar: 

 

Display: 

Knappar: 

1 st Kortläsare 

2 st Common interface (CI+ stöd) 

2 st USB2.0-anslutningar (1 st bak, 1 st front) 

7 segment 

3 Knappar (Standby, CH UPP/NER) 

    

Strömförsörjning 

Volt in: 

Typ: 

Strömförbrukning: 

Förbrukning (Standby): 

Skydd: 

AC 100 ~ 250V, 50/60Hz 

SMPS 

Max. 30W 

Max. 1W 

Seperata interna säkringar och åskskydd 

    

Fysisk specifikation 

Storlek (B x H x D): 

Vikt (Net): 

Temp.: 

Lagrings Temp.: 

260mm X 43mm X 180mm 

1.1 Kg 

0°C ~ +45°C 

-10°C ~ +70°C 

 

 


