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 warmteontwikkeling, geen display

PRIJS €79,-

 12 volt, snelle zapper, 
veel mogelijkheden

wAARdeRIng ••••

De nieuwe Amiko Micro HD is zo klein dat  
hij achter de tv kan worden gemonteerd.  
Ideaal voor camper, caravan of slaapkamer. 

e amiko Micro HD kan met  
twee strips met dubbelzijdig 
plakband achter een tv-toestel 

of in een meubel worden bevestigd. 
omdat de bediening verloopt via de 
afstandsbediening en een 
los infraroodoog, kan de 
ontvanger helemaal uit het 
zicht worden geplaatst.  
Het infraroodoog wordt 
standaard meegeleverd, net 
als enkele verloopkabels, 
een goede Nederlandse 
handleiding, HDMI-kabel en 
afstandsbediening. De 
HD-satellietontvanger is 
zeer compact (11,5 x 7,5 x 2,2 cm) en 
met 250 gram vederlicht. Dat komt 
vooral doordat de voeding via een 
externe adapter verloopt. Een beetje 
warm wordt hij wel, maar bij normaal 
gebruik vormt dat geen probleem. De 
ontvanger heeft diverse 3,5 mm jack 
aansluitingen. Via de meegeleverde 
verloopkabels kunnen we hierop het 
infraroodoog, een RS-232 datakabel en 
analoge video- en geluids-
kabels aansluiten. Er is 
verder een tuneringang 
zonder doorlusmogelijkheid, 
een USB-aansluiting, een 
HDMI-uitgang en een 
netwerkaansluiting. De 
interne kaartlezer is 
officieel geschikt voor de 
Conax-codering, maar wordt 
via emulatie ook geschikt voor de 
smartcards van CanalDigitaal en  

Het kleine  
kijkwonder

TV Vlaanderen. FoX Sports 
International 2 HD kan met deze 
ontvanger niet worden bekeken. 
De tuner is gevoelig en kan 
daardoor ook met kleinere 

schotelantennes 
gebruikt worden. 
Belangrijk is de 
fastscanfunctie 
voor onder meer de 
tv-aanbieders CanalDigi-
taal en TV Vlaanderen. 
Via de USB-aansluiting 
kunnen we een externe 
harde schijf of USB-stick 
aansluiten. Hierdoor 

kunnen we programma’s pauzeren  
en krijgen we beperkte opname- 
mogelijkheden. De USB-aansluiting 
kan ook gebruikt worden om een 
draadloze Wi-Fi-dongle aan te sluiten, 
maar beter is het natuurlijk om de 
ontvanger via een netwerkkabel op het 
thuisnetwerk – en dus het internet – 
aan te sluiten. op deze manier komen 
enkele interactieve toepassingen 

binnen handbereik, zoals 
YouTube. Verder kunnen we 
via het homeshare-protocol 
binnen het eigen huis een 
smartcard delen. Via de 
interne mediaspeler kunnen 
de meest gebruikte foto-, 
video- en muziekbestanden 
worden afgespeeld.  
Het aansluiten van de  

meeste schotelinstallaties is  
door ondersteuning van de DiSEqC-

protocollen 1.0, 1.1, 1.2 en USalS 
mogelijk. Voor mobiel - en camping-
gebruik is het goed om te weten dat de 
amiko Micro HD op 12 volt voedings-
spanning kan worden gebruikt. Het 
zappen tussen tv- en radiokanalen 
verloopt vlotjes en soepel, ook bij 
gecodeerde kanalen in combinatie  
met gebruik van een smartcard in de 
interne smartcardlezer. De beeldkwaliteit 
is op zowel HD- en SD-kanalen zeer 
goed. De beeldformaten 480, 576, 720 
en 1080 worden zowel in i- als  
p-varianten ondersteund. 

D
VeRBRUIK en 

OPSTART de Amiko 
Micro Hd verbruikt in 
stand-by minder dan 
0,5 watt. In volledig 
bedrijf inclusief USB 
harde schijf zonder 

externe voeding 
bedraagt het 

verbruik 21,1 watt.

FIRMwARe we 
hebben de Amiko 
Micro Hd getest  

met firmwareversie 
1.085 MCAS. de 
ontvanger werd 

beschikbaar gesteld 
door Astrasat, 

groningen.
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