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  opstarttijd, geen sateLLietherkenning

PRIJS  €449,-

  professioneeL meetapparaat én 
hybride tv-decoder

waardering •••••

teSt

Tekst> Jarco Kriek Fotografie> Amiko

FirMware We hebben de 
Xfinder Professional HD 

getest met firmwarebuild 
1.1.34. Beschikbaar gesteld 
door Astrasat, Groningen.

VerBrUiK en OPSTarT 
De Amiko Xfinder 

Professional HD gebruikt in 
stand-by stand minder dan 
0,5 watt. In volledig bedrijf 

bedraagt het stroomverbruik 
13 watt.
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De Xfinder van amiko wordt geleverd  
in een koffer waarin het apparaat met 
alle kabels en voeding kan worden 
opgeborgen. Hij wordt geleverd 
inclusief kabels, afstandsbediening, 
etui en een riem waarmee hij om de 
nek kan worden gedragen. Dankzij de 
nekriem houden we bij het uitrichten 
de handen vrij voor het monteren en 
afstellen van de schotel. De Xfinder 
heeft een fors display van achttien 
centimeter. De aansluitmogelijkheden 
verraden dat het apparaat heel wat  
in zijn mars heeft. Met lNB- en 
RF-ingangen, compleet met doorlus-
mogelijkheid, is de Xfinder geschikt als 
satellietmeter, maar hij kan ook voor 
kabel en Digitenne worden gebruikt. 
Verder vinden we op de Xfinder een 
u-disc en USB-aansluiting, mini-jack 
ingangen voor audio/video en RS232, 
een ethernetpoort, HDMI-aansluiting, 
een Common Interface-slot en interne 
kaartlezer. De mogelijkheid om een 
smartcard te gebruiken, komt goed van 
pas bij het uitrichten op een 
transponder waarop alleen 
gecodeerde tv-zenders 
worden uitgezonden.  
In combinatie met de 
HDMI-uitgang is de Xfinder 
hierdoor eigenlijk een 
volwaardige tv-decoder waarmee 
Digitenne, kabel en satelliet kunnen 
worden bekeken. De Xfinder heeft zeer 

complete mogelijkheden, 
inclusief Fastscan en 
blindscan, DiSEqC- 
ondersteuning, een 
mediaspelerfunctie en 
emulatiefirmware voor 
een Multicas-kaartlezer. Hierdoor is  
hij ook geschikt voor smartcards van 
CanalDigitaal en TV Vlaanderen. Verder 
werken alle gangbare CI-modules, 
inclusief de nieuwe CanalDigitaal-
module. De Xfinder biedt volop 
meetmogelijkheden voor de beginner 
of professional om Digitenne- of 
schotelantenne zo exact mogelijk uit te 

richten en in te stellen. Dat 
wordt zowel grafisch op het 
scherm als via een geluids-
signaal goed weergegeven. 
Daarnaast is de Xfinder ook 
zeer geschikt voor recreatie-
gebruik door consumenten. 

Behalve satelliet en DVB-T kan ook de 
meer geavanceerde uitzendtechniek 
DVB-T2 worden ontvangen. Minpuntje 

vinden we de opstarttijd van 
iets meer dan dertig seconden 
en ook is het jammer dat de 
Xfinder geen satellietherkenning 
ondersteunt. De pluspunten 
zijn echter overduidelijk. 

Feitelijk is de Xfinder naast een 
professionele meter een complete 
hybride tv-decoder voor ontvangst van 
satelliet, kabel en DVB-T. Hij weegt nog 
geen twee kilo en kan ook portable 
meer dan zes uur worden gebruikt. 
Naast de 230 volt oplader wordt ook 
een 12 volt lader meegeleverd.

De Amiko Xfinder HD  
Professional is meer  
dan een meetapparaat  
voor satelliet, kabel en  
Digitenne: het is een  
volwaardige tv-decoder.

Meter en ontvanger 
in een


