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De naam Topfield laat het hart van 
de satellietkijker van het eerste 
uur sneller kloppen. De laatste 

jaren was die naam een beetje in het 
slop geraakt, maar geholpen door de 
Nederlandse importeur astrasat  
maakt Topfield nu een comeback.  
aan de Topfield SRP-2401CI+ werd de 
afgelopen maanden flink gesleuteld en 
met nieuwe firmware is de ontvanger 
rijp voor de markt. De SRP-2401CI+ is 
een robuust aanvoelend en mooi ogend 
apparaat. aan de voorkant vinden we 
een grote, multifunctionele bedienings-
knop en onder de frontklep twee 
Common Interface-sloten en twee USB 
2.0 aansluitingen. op de achterkant 
zitten alle denkbare aansluitmogelijk-
heden, inclusief HDMI, optische en 
coaxiale digitale audio. De eSaTa-poort 
voor een externe harde schijf is aardig, 
maar voor het beste resultaat  
adviseren we een interne harddisk.  
Bij ingebruikname verschijnt er een 
makkelijk installatie-stappenplan. Wie 
van de fastscanzenderlijsten gebruik-

  Afstandsbediening, geen blindscan

PRIJS vanaf 369 euro  
(inclusief harde schijf 500GB)

 Beeldkwaliteit, automatisch 
decoderen, snelle zapper
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We hebben lang moeten wachten op de officiële  
markintroductie van de nieuwste Topfield twin-PVR. 
Wordt dit wachten beloond?

 FIRMwARe  we 
hebben de Topfield 
SRP-2401CI+ getest 
met firmwareversie 

1.03.00. de ontvanger 
is beschikbaar 
gesteld door 

Astrasat, Groningen.

 OPSTART  de Topfield SRP-2401CI+ 
heeft een opstarttijd van dertig seconden, 

mede door het controleren van de 
fastscanzenderlijst. In bedrijf wordt rond 

de 20 watt gebruikt.

Gecertificeerde 
betrouwbaarheid

maakt, is door auto-fastscan altijd van 
de nieuwste zenderlijst verzekerd. 
Verrast zijn we door de 
zap- en handelingssnelheid 
van de Topfield SRP-
2401CI+. Het is een van de 
redenen dat dit momenteel 
de best functionerende twin 
tuner PVR-ontvanger is die 
door CanalDigitaal en  
TV Vlaanderen werd 
gecertificeerd. ondanks de  
beperkingen die gepaard gaan met  
een CanalDigitaal-certificering is deze 
Topfield een volwaardig multimedia-
knooppunt in de huiskamer. Via de 
mediaspelerfunctie kunnen we zonder 
problemen naar HD-videobestanden in 
de meest gangbare bestandsformaten 
kijken. Dat kan via de interne harde 
schijf, een externe harde schijf, een 
USB-stick of het thuisnetwerk. omdat 
de ontvanger geen interne kaartlezers 
heeft, is de werking van de CI-sloten 
van groot belang. De oudere Media-
guard CI-module van CanalDigitaal en 
de aston DUal CI-module gaven geen 
problemen. ook probeerden we de 
nieuwe CanalDigitaal Nagravision CI+ 
module. De werking hiervan was nog 
beter dan bij de twee andere modules. 
Deze module verdient dus de voorkeur. 

De aanwezige tuners zijn gevoelig. 
Naast fastscan zoekmogelijkheid 

kunnen we ook automatisch, 
handmatig, uitgebreid of via 
SMaTV naar tv- en radiozen-
ders zoeken. over de 
beeldkwaliteit van HD- en 
SD-zenders kunnen we kort 
zijn: het wordt moeilijk om 
een satellietontvanger te 
vinden die een beter beeld 

op het scherm tovert. Met de twee 
tuners kunnen we vier zenders 
opnemen en gelijktijdig een andere 
bekijken. Belangrijk om te weten is dat 
deze Topfield-ontvanger automatisch 
en offline decoderen ondersteunt.  
Een ander belangrijke mogelijkheid is 
timeshift en timeshift-recording. ook 
op het gebied van internettoepassingen 
blijft de ontvanger niet achter.


