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H Cisco παρουσιάζει τα νέα µοντέλα Set-Top
Νέα χαρακτηριστικά επιτρέπουν στους καταναλωτές το συνδυασµό
Ψηφιακού Video και Social Networking µε µία και µοναδική συσκευή

Μαρούσι, 21 Ιανουαρίου 2008. Η Cisco ανακοίνωσε σήµερα τα νέα προϊόντα της σειράς
8500HDC Digital Video Recorder (DVR) Set-Top.
Τα νέα µοντέλα 8500HDC DVR διαθέτουν ευρεία γκάµα χαρακτηριστικών και
τεχνολογικών καινοτοµιών, προσφέροντας οπτική δικτύωση επόµενης γενιάς. Η νέα
κατηγορία προϊόντων συνδυάζει την τεχνολογία ψηφιακού video µε το social networking,
παρέχοντας ευκολότερη πλοήγηση περιεχοµένου από το δίκτυο του παρόχου και το
Internet, θέαση υψηλότερης ποιότητας και πιο προσωποποιηµένη επικοινωνία.
Οι Αµερικανοί καταναλωτές χρησιµοποιούν περισσότερο τα δίκτυα κατά τα τελευταία 10
χρόνια, κυρίως λόγω της χρήσης περισσότερων από 50 εκατοµµυρίων set-tops, 100
εκατοµµυρίων wireless local-area network (WLAN) routers και 1 δισεκατοµµυρίου
κινητών τηλεφώνων που έχουν διατεθεί µέχρι σήµερα. Με τα πρόσφατα προϊόντα της,
συµπεριλαµβανοµένων των set-tops, η Cisco προσφέρει στους χρήστες νέους,
πρωτοποριακούς τρόπους επικοινωνίας µε τους φίλους και την οικογένειά τους, εύρεσης
περιεχοµένου ψυχαγωγίας και πρόσβασης σε πληροφορίες, σε διαφορετικούς τόπους µέσω
πολλαπλών συσκευών.
Τα τρία νέα µοντέλα της σειράς 8500HDC DVR1 διαθέτουν ποικίλες δυνατότητες, όπως η
διανοµή υπηρεσιών Internet και περιεχοµένου σε πολλαπλές πλατφόρµες συσκευών και η
µεταφορά προσωπικών φωτογραφιών και περιεχοµένου video. H σειρά 8500HDC DVR
προσφέρει δυνατότητα υποστήριξης σηµαντικών χαρακτηριστικών επόµενης γενιάς, όπως:
•

Whole Home Content: ∆ιανοµή DVR ή περιεχοµένου video βασιζόµενου στο
Internet σε πολλαπλά set-tops ή προσωπικούς υπολογιστές (PCs) στο σπίτι.

•

Πλουσιότερη εµπειρία πολυµέσων και πλοήγηση: Προηγµένοι οδηγοί
προγραµµατισµού, βελτιωµένες επιλογές πλοήγησης video και ολοκληρωµένες
λειτουργίες έρευνας σε πολλαπλές συσκευές.

•

Υπηρεσίες ∆ιαδικτύου και Premium Περιεχοµένου: ∆ιευρυµένο αθλητικό υλικό
υψηλής ευκρίνειας, διεθνή γεγονότα, δηµιουργία video από το χρήστη και
πρόσβαση στο Internet από την τηλεόραση ή το κινητό τηλέφωνο.

•

Σύνδεση Συσκευών και Αποθήκευση: Φωτογραφίες και προσωπικά βίντεο από το
PC διαθέσιµα για παρακολούθηση και στην τηλεόραση, καθώς και µουσική που
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έχει «κατεβεί» από το PC µεταφέρεται σε συσκευές οικιακής ψυχαγωγίας αλλά και
φορητές συσκευές.
•

Βελτιωµένες Video Επικοινωνίες: Άµεση αποστολή και λήψη µηνύµατος σε
πολλαπλές συσκευές, υπηρεσίες επίβλεψης σπιτιού και αναγνώριση κλήσεων στην
τηλεόραση ή στο PC.

Τα νεότερα προϊόντα της σειράς 8500HDC προσφέρουν 800 mips (εκατοµµύρια οδηγίες το
δευτερόλεπτο) επεξεργαστικής ισχύος εφαρµογών, διπλούς επεξεργαστές στα 400MHz για
προηγµένη αποκωδικοποίηση συµπιεσµένου video MPEG-4, tuning στο 1 GHz καθώς και
εναλλακτικά χαρακτηριστικά OpenCableTM. Εξάλλου, το µοντέλο 8552HDC DVR set-top
είναι το πρώτο στον αγορά που προσφέρει Multimedia µέσω Coax Alliance (MoCA)
whole-home σύνδεση. Η MoCA παρέχει υποστήριξη Ethernet-over-coax, καθιστώντας
εφικτή τη µεταφορά ψηφιακού video και ψυχαγωγίας, µέσω του υφιστάµενου οµοαξονικού
καλωδίου στο σπίτι, σε άλλες συσκευές δικτύου.
«Πολλά έτη έρευνας και σκληρής δουλειάς έχουν ως αποτέλεσµα την ανάπτυξη νέων
δυνατοτήτων που θα µας βοηθήσουν να ανταποκριθούµε στις ανάγκες των πελατών –
παρόχων υπηρεσιών και των καταναλωτών», δήλωσε ο Bob McIntyre, Chief Technical
Officer της Cisco Service Provider Group. «Το 8500HDC DVR είναι απίστευτα βελτιωµένο
και διαθέτει νέα χαρακτηριστικά που υπερέχουν από αυτά του PC που αγοράσατε δύο χρόνια
πριν. Τα νέα Cisco set-top boxes δηµιουργήθηκαν για να προωθήσουν τις καινοτοµίες και
σύντοµα θα αποτελούν αναπόσπαστο τµήµα για κάθε σύστηµα οικιακής ψυχαγωγίας».
1.

Τα παραπάνω µοντέλα περιλαµβάνουν: Το 8550HDC αναλογικό & ψηφιακό tuning, το
8540HDC Digital-Only tuning και το 8552HDC εναλλακτική υποστήριξη MoCA.

Σχετικά µε τη Cisco
Η Cisco είναι η κορυφαία εταιρεία παγκοσµίως που αλλάζει ριζικά τον τρόπο µε τον οποίο
οι άνθρωποι συνδέονται, επικοινωνούν και συνεργάζονται. Πληροφορίες σχετικά µε τη
Cisco είναι διαθέσιµες στη διεύθυνση www.cisco.com.
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