
EiTV – Entretenimento e Interatividade para TV Digital
Rua Rafael Andrade Duarte, 600 – 6º Andar
Jardim Paraíso - CEP 13.100-011 - Campinas - SP - Brasil
Fone/Fax: (19) 3579-0744
E-mail: atendimento@eitv.com.br
WEB Site: www.eitv.com.br                                                                            Maio/2017

O EiTV Inspector Box sintoniza canais diretamente do sinal RF digital ISDB-Tb (VHF/UHF) da emissora.

Através do controle remoto, painel frontal ou acesso via IP (interface WEB), é possível realizar a troca do canal de 
frequência, volume, iniciar/parar a gravação do sinal em sua memória interna ou em um dispositivo de 
armazenamento externo.

Além disso, a interface WEB permite o monitoramento, configuração, download dos TSs gravados e uma análise 
mais completa do fluxo com informações dos PIDs presentes no fluxo, decodificação das Tabelas e Descritores.

As saídas Composta e HDMI decodificam um dos serviços do canal e indicam a situação atual das análises de 
prioridade 1 do Transport Stream, permitindo assim uma rápida identificação de erros críticos no sinal.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Decodificação de Vídeo: 

◥  Padrões: H.264 (MPEG-4 AVC), MPEG2
◥  Formatos: 480i, 720p e 1080i
◥  Frame Rate: 25, 30, 50 e 60 fps
◥  Freqüência de vídeo: 50 e 60Hz 

Decodificação de Áudio:

◥  Padrões: HE-AAC@L4, AAC e MPEG1

Gerenciamento:

◥  Interface WEB
◥  Controle Remoto
◥  Painel frontal

Interfaces de entrada:

◥  Tuner ISDB-T: Faixa de Frequência VHF/UHF 174 a 
806 MHz (canais 7 a 69)

Interfaces de saída:

◥  HDMI
◥ Vídeo Composto (PAL-M e NTSC) e Áudio estéreo 
(Left/Right) 

Armazenamento:

◥  3.3 GB Flash interna
◥  2 portas USB2.0 para armazenamento externo

O EiTV Inspector Box é um equipamento analisador e gravador de programação de curta duração.

Com ele é possível gravar o sinal completo e realizar 
análises TR 101 290.

Dessa forma é possível identificar, de forma visual 
ou automática, erros de Sync, continuidade, 
repetição de tabelas ou PIDs.
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