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Na podstawie art. 132 ust. 3 ustawy z dnia 16 lip-
ca 2004 r. — Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. Nr 171,
poz. 1800, z póên. zm.3)) zarzàdza si´, co nast´puje:

§ 1. 1. Rozporzàdzenie okreÊla wymagania tech-
niczne i eksploatacyjne dla urzàdzeƒ konsumenckich
s∏u˝àcych do odbioru cyfrowych naziemnych transmi-
sji telewizyjnych.

2. Wymagania, o których mowa w ust. 1, okreÊla
za∏àcznik do rozporzàdzenia.

§ 2. Rozporzàdzenie wchodzi w ˝ycie po up∏ywie
14 dni od dnia og∏oszenia.

Minister Infrastruktury: w z. T. Jarmuziewicz
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ROZPORZÑDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY1)

z dnia 18 grudnia 2009 r.

w sprawie wymagaƒ technicznych i eksploatacyjnych dla urzàdzeƒ konsumenckich s∏u˝àcych do odbioru
cyfrowych naziemnych transmisji telewizyjnych2)

———————
1) Minister Infrastruktury kieruje dzia∏em administracji rzàdowej — ∏àcznoÊç, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 3 rozporzàdzenia

Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie szczegó∏owego zakresu dzia∏ania Ministra Infrastruktury
(Dz. U. Nr 216, poz. 1594).

2) Niniejsze rozporzàdzenie zosta∏o notyfikowane Komisji Europejskiej w dniu 16 marca 2009 r., pod numerem 2009/155/PL,
zgodnie z § 4 rozporzàdzenia Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2002 r. w sprawie sposobu funkcjonowania krajowego
systemu notyfikacji norm i aktów prawnych (Dz. U. Nr 239, poz. 2039 oraz z 2004 r. Nr 65, poz. 597), które wdra˝a dyrek-
tyw´ 98/34/WE z dnia 22 czerwca 1998 r. ustanawiajàcà procedur´ udzielania informacji w zakresie norm i przepisów tech-
nicznych (Dz. Urz. WE L 204 z 21.07.1998, z póên. zm.; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 13, t. 20, str. 337).

3) Zmiany wymienionej ustawy zosta∏y og∏oszone w Dz. U. z 2004 r. Nr 273, poz. 2703, z 2005 r. Nr 163, poz. 1362 i Nr 267,
poz. 2258, z 2006 r. Nr 12, poz. 66, Nr 104, poz. 708 i 711, Nr 170, poz. 1217, Nr 220, poz. 1600, Nr 235, poz. 1700 i Nr 249,
poz. 1834, z 2007 r. Nr 23, poz. 137, Nr 50, poz. 331 i Nr 82, poz. 556, z 2008 r. Nr 17, poz. 101 i Nr 227, poz. 1505 oraz
z 2009 r. Nr 11, poz. 59, Nr 18, poz. 97 i Nr 85, poz. 716.

Za∏àcznik do rozporzàdzenia Ministra Infrastruktury
z dnia 18 grudnia 2009 r. (poz. 1742)

WYMAGANIA TECHNICZNE I EKSPLOATACYJNE DLA URZÑDZE¡ KONSUMENCKICH S¸U˚ÑCYCH
DO ODBIORU CYFROWYCH NAZIEMNYCH TRANSMISJI TELEWIZYJNYCH

1. Postanowienia ogólne

Za∏àcznik okreÊla wymagania techniczne i eksplo-
atacyjne, których spe∏nienie jest niezb´dne do po-
prawnego odbioru przez urzàdzenia konsumenckie
s∏u˝àce do odbioru cyfrowych naziemnych transmisji
telewizyjnych sygna∏ów dostarczanych drogà roz-
siewczà naziemnà w oparciu o system DVB-T, wyko-
rzystujàcy strumieƒ transportowy MPEG-2 do dostar-
czania treÊci audiowizualnych oraz innych danych
i us∏ug dodatkowych. Jako podstawowe przyj´to pa-
rametry odbiornika telewizji cyfrowej zdefiniowanego
w ETSI TS 101 154 [8] jako „25 Hz H.264/AVC HDTV vi-
deo, MPEG-2 Layer 2 and E-AC-3 audio, for a Baseli-
ne IRD able to decode up to 1920 x 1080 interlaced
25 Hz video pictures or 1280 x 720 progressive 50 Hz
video pictures”.

Spe∏nienie wymagaƒ okreÊlonych w za∏àczniku
nie wyklucza rozbudowy urzàdzenia konsumenckiego
s∏u˝àcego do odbioru cyfrowych naziemnych trans-
misji telewizyjnych o inne funkcje podnoszàce jego
walory funkcjonalne lub u˝ytkowe.

Parametry techniczne oznaczone zwrotem „o ile
wyst´puje” nie sà obowiàzkowe do stosowania, ale
je˝eli wyst´pujà, to powinny spe∏niaç podane wyma-
gania.

2. Polskie Normy i dokumenty powo∏ane:

2.1. Wykaz Polskich Norm i dokumentów powo∏y-
wanych w niniejszym za∏àczniku:
[1] ETSI EN 300 468 V1.11.1 Digital Video Bro-

adcasting (DVB); Specification for Service
Information (SI) in DVB systems (Telewizja
cyfrowa (DVB) — Wymagania techniczne
dotyczàce i informacji o us∏ugach (SI)
w systemach DVB)

[2] PN-EN 300 472 V1.3.1 Telewizja cyfrowa
(DVB) — Wymagania techniczne dotyczàce
przenoszenia teletekstu systemu B ITU-R
w strumieniach bitowych DVB

[3] ETSI EN 300 706 V.1.2.1 Enhanced Teletext
specification (Wymagania na wzbogacony
teletekst)

[4] ETSI EN 300 743 V1.3.1 Digital Video Bro-
adcasting (DVB); Subtitling systems (Sys-
temy podpisów DVB)

[5] ETSI EN 300 744 V1.6.1 Digital Video Bro-
adcasting (DVB); Framing structure, chan-
nel coding and modulation for digital ter-
restrial television (Telewizja cyfrowa (DVB)
— Struktura ramkowania, kodowanie ka-
na∏owe i modulacja dla naziemnej telewizji
cyfrowej)
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[6] ETSI TS 102 590 V.1.1.1 Digital Video Bro-
adcasting (DVB); Multimedia Home Plat-
form (MHP) Specification 1.2

[7] ETSI ETR 289 ed.1 Support for use of
scrambling and Conditional Access
within digital broadcasting systems

[8] ETSI TS 101 154 V.1.9.1 Digital Video Bro-
adcasting (DVB); Specification for the use
of Video and Audio Coding in Broadca-
sting Applications based on the MPEG-2
Transport Stream (Wskazówki implemen-
tacyjne dotyczàce kodowania wizji i fonii
stosowanych w radiodyfuzji opartych na
strumieniu transportowym MPEG-2)

[9] ETSI TS 102 006 V1.3.2 Digital Video Bro-
adcasting (DVB); Specification for system
software update in the DVB systems
(Specyfikacja systemu aktualizacji opro-
gramowania w systemach DVB)

[10] ETSI TS 102 366 V1.2.1 Digital Audio
Compression (AC-3, Enhanced AC-3)
Standard (Standard cyfrowej kompresji
fonii (AC-3, Enhanced AC-3)

[11] PN-ISO/IEC 8859-2 Technika informatycz-
na — Zestawy znaków graficznych w jed-
nobajtowym kodzie 8-bitowym — Alfabet
∏aciƒski nr 2

[12] ISO/IEC 13818-3:1998 Information tech-
nology — Generic coding of moving pic-
ture and associated audio information;
Part 3: Audio (Technika informatyczna —
Ogólne zasady kodowania obrazów ru-
chomych i towarzyszàcej im informacji
dêwi´kowej; Cz´Êç 3: Dêwi´k)

[13] PN-EN 50049-1 Wymagania dotyczàce
po∏àczeƒ wzajemnych elektronicznego
sprz´tu powszechnego u˝ytku: Z∏àcze pe-
ritelevision

[14] PN-EN 50157-2-1 Wymagania dotyczàce
po∏àczeƒ elektronicznych urzàdzeƒ po-
wszechnego u˝ytku: ∏àcze AV.link —
Cz´Êç 2-1: Uzgadnianie jakoÊci sygna∏u
i automatyczny wybór urzàdzeƒ êród∏o-
wych

[15] PN-EN 50160 Parametry napi´cia w sie-
ciach rozdzielczych

[16] PN-EN 55013 KompatybilnoÊç elektroma-
gnetyczna (EMC) — Odbiorniki radiofo-
niczne i telewizyjne i ich urzàdzenia do-
datkowe — Charakterystyki zaburzeƒ ra-
dioelektrycznych — Dopuszczalne pozio-
my i metody pomiarów (oryg.)

[17] PN-EN 55020 KompatybilnoÊç elektroma-
gnetyczna (EMC) — Odbiorniki radiofo-
niczne i telewizyjne oraz urzàdzenia towa-
rzyszàce — Charakterystyki odpornoÊci —
Poziomy dopuszczalne i metody pomiaru
(oryg.)

[18] PN-EN 55022 KompatybilnoÊç elektroma-
gnetyczna (EMC) — Urzàdzenia informa-
tyczne — Charakterystyki zaburzeƒ radio-
elektrycznych — Poziomy dopuszczalne
i metody pomiaru (oryg.)

[19] PN-EN 55024 KompatybilnoÊç elektroma-
gnetyczna (EMC) — Urzàdzenia informa-
tyczne — Charakterystyki odpornoÊci —
Metody pomiaru i dopuszczalne poziomy

[20] PN-IEC 60038 Napi´cia znormalizowane
IEC

[21] PN-EN 60065 Elektroniczne urzàdzenia fo-
niczne, wizyjne i podobne — Wymagania
bezpieczeƒstwa

[22] PN-EN 60950-1 Urzàdzenia techniki infor-
matycznej — Bezpieczeƒstwo — Cz´Êç 1:
Wymagania podstawowe

[23] PN-EN 60958-1 Cyfrowy interfejs foniczny
— Cz´Êç 1: Postanowienia ogólne

[24] PN-EN 61000-6-1 KompatybilnoÊç elek-
tromagnetyczna (EMC) — Cz´Êç 6-1: Nor-
my ogólne — OdpornoÊç w Êrodowiskach
mieszkalnych, handlowych i lekko uprze-
mys∏owionych (oryg.)

[25] PN-EN 61000-6-3 KompatybilnoÊç Elek-
tromagnetyczna (EMC) — Cz´Êç 6-3: Nor-
my ogólne — Norma emisji w Êrodowi-
skach mieszkalnych, handlowych i lekko
uprzemys∏owionych (oryg.)

[26] IEC 60169-2:1965 + A1:1982 Radio-frequ-
ency connectors Part 2 Coaxial unmat-
ched connector (Z∏àcza w.cz. Cz´Êç 2: Z∏à-
cze wspó∏osiowe niedopasowane)

[27] IEC 61937-3:2007 Digital Audio — Interfa-
ce for non-linear PCM encoded audio bit-
streams applying IEC 60958 Part 3. Nonli-
near PCM bitstreams according to AC-3
and enhanced AC-3 formats

[28] PN-EN 62216-1 Odbiorniki naziemnej te-
lewizji cyfrowej w systemie DVB-T —
Cz´Êç 1: Specyfikacja odbiornika podsta-
wowego

[29] ITU-T Recommendation H.264:2007 Ad-
vanced video coding for generic audiovi-
sual services (Zalecenie ITU-T H.264 Za-
awansowane kodowanie wizji dla êród∏o-
wych us∏ug audiowizualnych)

[30] „High-Definition Multimedia Interface”,
Ver. 1.3a, November 10, 2006. HDMI Li-
censing, LLC

[31] „High-Bandwidth Digital Content Protec-
tion System”, rev. 1.3, December 21,
2006. Digital Content Protection LLC

2.2. W przypadku gdy wykaz, o którym mowa
w pkt 2.1, zawiera odes∏anie do konkretnej
wersji dokumentu (identyfikowanej przez dat´
publikacji, numer edycji, numer wersji itd.), nie
stosuje si´ kolejnych wersji tego dokumentu.

2.3. W przypadku gdy wykaz, o którym mowa
w pkt 2.1, nie zawiera odes∏ania do konkretnej
wersji dokumentu, stosuje si´ najnowszà wer-
sj´ tego dokumentu.

2.4. Dokumenty, o których mowa w jednostkach
redakcyjnych [1]—[10], sà dost´pne na stro-
nach Europejskiego Instytutu Norm Teleko-
munikacyjnych ETSI (www.etsi.org).
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2.5. Dokumenty, o których mowa w jednostkach
redakcyjnych [26] i [27], sà dost´pne na stro-
nach Mi´dzynarodowej Komisji Elektrotech-
nicznej IEC (www.iec.ch).

2.6. Dokument, o którym mowa w jednostce re-
dakcyjnej [29], jest dost´pny na stronach Mi´-
dzynarodowego Zwiàzku Telekomunikacyjne-
go (www.itu.int).

2.7. Dokument, o którym mowa w jednostce re-
dakcyjnej [30], jest dost´pny na stronie
www.hdmi.org.

2.8. Dokument, o którym mowa w jednostce re-
dakcyjnej [31], jest dost´pny na stronie
www.digital-cp.com.

2.9 Dokumenty wymienione w jednostkach redak-
cyjnych [1]—[31] sà nieodp∏atnie udost´pnia-
ne w siedzibie urz´du obs∏ugujàcego ministra
w∏aÊciwego do spraw ∏àcznoÊci.

3. Definicje

OkreÊlenia u˝yte w za∏àczniku oznaczajà:

3.1. Odbiornik cyfrowy — urzàdzenie konsumenc-
kie s∏u˝àce do odbioru cyfrowych naziemnych
transmisji telewizyjnych zawierajàce co naj-
mniej tuner (obejmujàcy g∏owic´ w.cz. i demo-
dulator), demultiplekser i dekodery odbiera-
nych us∏ug oraz wyÊwietlacz obrazu (iDTV)
albo niezawierajàce wyÊwietlacza obrazu (STB).

3.2. Odbiornik interaktywny — odbiornik cyfrowy
pozwalajàcy na korzystanie z us∏ug telewizji
interaktywnej (iTV) lokalnie lub przez kana∏
zwrotny.

3.3. Telewizja interaktywna (iTV) — aplikacje dajàce
u˝ytkownikowi dost´p do dodatkowych treÊ-
ci i us∏ug, zwiàzanych lub niezwiàzanych
z nadawanym programem, za pomocà inte-
rakcji prowadzonej przez interfejs u˝ytkowni-
ka z odbiornikiem lub za pomocà dowolnie
zrealizowanego kana∏u zwrotnego.

3.4. SCART (Peritelevision) — interfejs zgodny
z normà PN-EN 50049-1:2003 [13].

4. Skróty i akronimy

U˝yte w za∏àczniku skróty i akronimy oznaczajà:

AC-3 System kodowania dêwi´ku wielokana∏o-
wego opracowany w Laboratoriach Dolby
(Dolby Audio Coding 3)

API Interfejs programowania aplikacji (Appli-
cation Programming Interface)

AVC Zaawansowane kodowanie wizji (Advan-
ced Video Coding)

DVB Telewizja cyfrowa nadawana zgodnie ze
schematem kodowania i modulacji DVB
(Digital Video Broadcasting)

DVB-T Naziemna telewizja cyfrowa (odmiana
systemu telewizji cyfrowej DVB przezna-
czona do transmisji naziemnych) (Digital
Video Broadcasting — Terrestrial)

E-AC-3 System kodowania dêwi´ku wielokana∏o-
wego opracowany w Laboratoriach Dolby
b´dàcy rozwini´ciem AC-3 (Enhanced Au-
dio Coding 3)

EIT Tablica opisu zdarzeƒ (Event Information
Table)

FTA Programy niekodowane dost´pne dla ka˝-
dego (Free-to-Air)

HDCP Szerokopasmowy system ochrony cyfro-
wych treÊci (High-Bandwidth Digital Con-
tent Protection System)

HDMI Interfejs multimedialny HD (High-Defini-
tion Multimedia Interface)

HDTV Telewizja o wysokiej rozdzielczoÊci (High
Definition TV)

iDTV Odbiornik cyfrowy zawierajàcy wyÊwie-
tlacz obrazu (integrated Digital TV)

MPEG Grupa Ekspertów do Spraw Obrazów Ru-
chomych (Moving Picture Experts Group)

NIT Tablica informacji sieciowej (Network In-
formation Table)

OSD Grafika ekranowa (On Screen Display)

PAL System kolorowej TV analogowej (Phase
Alternating Line)

S/PDIF Cyfrowy interfejs opracowany przez firmy
SONY i Philips (Sony/Philips Digital Inter-
connect Format)

SI Informacja o us∏ugach (Service Informa-
tion)

SDT Tablica opisu us∏ugi (Service Description
Table)

SDTV Telewizja o standardowej rozdzielczoÊci
(Standard Definition TV)

SSU Aktualizacja oprogramowania systemo-
wego (System Software Update)

STB Odbiornik cyfrowy niezawierajàcy wy-
Êwietlacza obrazu (Set-Top Box)

TV Telewizja (TeleVision)

UHF Ultra wielka cz´stotliwoÊç 300—3000 MHz
(Ultra-High Frequency)

VBI Przedzia∏ wygaszania pionowego (Video
Blanking Interval)

VHF Bardzo wielka cz´stotliwoÊç 30—300 MHz
(Very-High Frequency)

w.cz. wielka cz´stotliwoÊç (ang. Radio Frequen-
cy — RF)

5. Mo˝liwoÊci odbiorcze

Odbiornik cyfrowy powinien zapewniaç odbiór
sygna∏ów cyfrowych DVB-T o parametrach zgodnych
z EN 300 744 [5] nadawanych w zakresach: VHF
(174—230 MHz) w kana∏ach o szerokoÊci 7 MHz i UHF
(470—862 MHz) w kana∏ach o szerokoÊci 8 MHz. Tu-
ner odbiornika cyfrowego powinien spe∏niaç wyma-
gania podane w podrozdziale 12.7 normy PN-EN
62216-1 [28].
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6. Procedura przeszukiwania pasma

Odbiornik cyfrowy powinien byç zdolny do auto-
matycznego przeszukiwania ca∏ego zakresu cz´stotli-
woÊci dost´pnego dla g∏owicy w.cz. oraz dostrojenia
do prawid∏owej struktury ramki DVB-T, kodowania ka-
na∏owego i modulacji w celu dostarczenia wejÊciowe-
go strumienia transportowego do nast´pnych modu-
∏ów. Dane o dostrojeniu powinny byç przechowywa-
ne na liÊcie us∏ug, aby umo˝liwiç szybkie wybranie ˝à-
danego strumienia transportowego.

7. Dost´p do us∏ug

Odbiornik cyfrowy powinien co najmniej zapew-
niaç dost´p do nast´pujàcych us∏ug:

a) odbiór programów telewizyjnych niekodowanych
(FTA);

b) odbiór programów radiofonicznych niekodowa-
nych (FTA);

c) wybór sk∏adowej fonii us∏ugi w przypadku trans-
misji wielu sk∏adowych fonii w ramach jednej
us∏ugi;

d) wybór napisów (teletekstowe lub DVB);

e) teletekst;

f) formatowanie obrazu dla stosunku boków 4:3
i 16:9;

g) rodzicielska kontrola dost´pu do wybranych pro-
gramów lub audycji.

8. Nawigator informacji  o us∏ugach

Odbiornik cyfrowy powinien byç wyposa˝ony
w nawigator informacji o us∏ugach, który zapewnia
u˝ytkownikowi dost´p do podstawowych informacji
o us∏ugach i zdarzeniach transmitowanych w tabli-
cach SI opisanych w EN 300 468 [1] oraz pozwala u˝yt-
kownikowi sterowaç odbiornikiem. Nawigator infor-
macji o us∏ugach powinien poprawnie wyÊwietlaç
znaki alfabetu polskiego zakodowane zgodnie z PN-
-ISO/IEC 8859-2 [11].

9. Instalacja automatyczna

Odbiornik cyfrowy powinien korzystaç z obowiàz-
kowych informacji tablicy informacji sieciowej NIT lub
tablicy opisu us∏ugi SDT opisanych w EN 300 468 [1]
w celu automatycznego utworzenia listy us∏ug i póê-
niejszej jej aktualizacji.

10. Dost´p warunkowy (o ile wyst´puje)

Odbiornik cyfrowy powinien odbieraç programy
niekodowane i zapewniaç dost´p do programów szy-
frowanych zgodnie ze wspólnym algorytmem skram-
blowania DVB wed∏ug ETSI ETR 289 [7]. Odbiornik cy-
frowy powinien odznaczaç si´ niezb´dnà elastycznoÊ-
cià pozwalajàcà na wprowadzenie wybranych rozwià-
zaƒ technicznych (system dost´pu warunkowego
okreÊli jego operator).

11. Rodzicielska kontrola dost´pu

Odbiornik cyfrowy powinien umo˝liwiaç blokowa-
nie dost´pu do ca∏ych programów lub do wybranych
kategorii audycji, je˝eli w strumieniu wyst´puje „pa-
rental_rating_descriptor” opisany w EN 300 468 [1].

12. Dekoder sygna∏u wizj i  H.264/AVC

Dekoder sygna∏u wizji powinien dekodowaç stru-
mienie cyfrowe wizji zgodne z Zaleceniem ITU-T
H.264 [29] z ograniczeniami okreÊlonymi w ETSI TS
101 154 [8] cz´Êç 5.7 dla odbiornika 25 Hz H.264/AVC
zdolnego do dekodowania strumieni HP@L4 telewizji
o wysokiej rozdzielczoÊci (HDTV) oraz zdolnego do de-
kodowania strumieni MP@L3 telewizji o standardo-
wej rozdzielczoÊci (SDTV).

Niezale˝nie od rozdzielczoÊci strumienia wejÊcio-
wego dekoder powinien dostarczaç sygna∏ o standar-
dowej rozdzielczoÊci PAL do wyjÊcia analogowego wi-
zji STB.

13. Dekoder sygna∏u fonii

Dekoder sygna∏u fonii powinien dekodowaç stru-
mienie cyfrowe fonii zakodowane zgodnie z MPEG-2
Warstwa II zgodnie z ISO/IEC 13818-3 [12] i ogranicze-
niami zawartymi w ETSI TS 101 154 [8] cz´Êç 6.1 oraz
E-AC-3 zgodnie z ETSI TS 102 366 [10] i ograniczenia-
mi zawartymi w cz´Êci 6.2 ETSI TS 101 154 [8].

Dekoder sygna∏u fonii powinien wykorzystywaç
metadane przesy∏ane w strumieniu E-AC-3 do norma-
lizacji si∏y g∏osu, konwersji dêwi´ku przestrzennego
do stereofonicznego lub mieszania g∏ównej sk∏ado-
wej fonii z dodatkowymi.

Niezale˝nie od systemu kodowania i liczby transmi-
towanych kana∏ów fonicznych, dekoder sygna∏u fonii
powinien dostarczaç sygna∏ stereofoniczny do wyjÊ-
cia analogowego fonii odbiornika cyfrowego, chyba
˝e nadawany jest sygna∏ monofoniczny lub dwa
dêwi´ki. Wówczas dekoder powinien dostarczaç na
obu kana∏ach sygna∏ monofoniczny wybrany przez
u˝ytkownika.

14. Teletekst i napisy DVB

14.1 Teletekst

Podczas dekodowania strumieni: dêwi´ku, obrazu
i danych, odbiornik cyfrowy powinien jednoczeÊnie
wydzielaç dane teletekstu spe∏niajàce wymagania
normy ETSI EN 300 706 [3] dla poziomu 1.5 i transmi-
towane w postaci pakietów zgodnie z normà PN-EN
300 472 [2]. Teletekst przesy∏any w strumieniach cy-
frowych powinien byç dekodowany w odbiorniku na-
st´pujàco:

a) przez dekoder wewn´trzny i wyÊwietlany w trybie
wyÊwietlania znaków i grafiki na ekranie (OSD)
lub

b) w przypadku STB — przez wstawienie danych na
wybranych liniach w czasie trwania okresu wyga-
szania pionowego (VBI) zgodnie z wymaganiami
normy ETSI EN 300 706 [3] dla poziomu 1.5.
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14.2 Napisy DVB

Odbiornik cyfrowy powinien dekodowaç i wyÊwie-
tlaç napisy transmitowane zgodnie z normà ETSI EN
300 743 [4].

Dekodowanie teletekstu i napisów DVB, które sà
odbierane jednoczeÊnie, powinno byç kontrolowane
przez u˝ytkownika.

15. Interfejs programu aplikacyjnego API
(o i le wyst´puje)

Odbiornik interaktywny powinien poprawnie od-
bieraç i wykonywaç aplikacje programowe zgodne
z MHP 1.2 wed∏ug ETSI TS 102 590 [6].

16. Kana∏ zwrotny (o i le wyst´puje)

Odbiornik interaktywny powinien zapewniaç do-
st´p do kana∏u zwrotnego przez publicznà sieç tele-
fonicznà (PSTN), sieç Ethernet lub inny — przewodo-
wy lub radiowy — kana∏ transmisyjny wykorzystujàcy
wbudowany modu∏ lub urzàdzenie zewn´trzne pod∏à-
czone do odbiornika przez cyfrowy interfejs transmisji
danych.

17. Zdalna aktualizacja oprogramowania

Odbiornik cyfrowy powinien obs∏ugiwaç us∏ug´
aktualizacji oprogramowania systemowego (DVB-
-SSU) zgodnie z ETSI TS 102 006 [9] s∏u˝àcà konser-
wacji lub podwy˝szaniu funkcjonalnoÊci oprogramo-
wania odbiornika po jego sprzeda˝y.

18. Interfejsy odbiornika cyfrowego

18.1 Interfejsy sygna∏u w.cz.

Odbiornik cyfrowy powinien byç wyposa˝ony
w jedno gniazdo wejÊciowe IEC zgodnie z IEC 60169-
-2 [26]. Impedancja wejÊciowa powinna wynosiç 75 Ω.

18.2 Interfejsy cyfrowe

Odbiornik cyfrowy powinien byç wyposa˝ony:

a) w przypadku STB — w wyjÊcie HDMI typu A zgod-
nie z „High-Definition Multimedia Interface” [30]
zabezpieczone systemem HDCP zgodnie z „High-
-Bandwidth Digital Content Protection System”
[31],

b) w wyjÊcie S/PDIF elektryczne lub optyczne zgodne
z PN-EN 60958-1 [23] oraz z IEC 61937-3 [27] (nie
dotyczy odbiornika z co najmniej 5 wyjÊciami ana-
logowymi dla dêwi´ku dookólnego).

18.3 Interfejsy analogowe

Odbiornik cyfrowy powinien byç wyposa˝ony w:

a) gniazdo SCART zgodnie z PN-EN 50049-1 [13]
i PN-EN 50157-2-1 [14],

b) wyjÊcie stereofoniczne.

19. Zasilanie odbiornika cyfrowego
a) Napi´cie: 230 V ± 10 % wed∏ug PN-IEC 60038

[20],
b) Cz´stotliwoÊç: 47—53 Hz wed∏ug PN-EN 50160

[15].

20. Bezpieczeƒstwo u˝ytkowania odbiornika
cyfrowego

W zakresie bezpieczeƒstwa u˝ytkowania odbiornik
powinien spe∏niaç wymagania norm PN-EN 60065
[21] i PN-EN 60950-1 [22] dotyczàce urzàdzeƒ klasy II.

21. KompatybilnoÊç elektromagnetyczna od-
biornika cyfrowego

KompatybilnoÊç elektromagnetycznà okreÊlajà
normy PN-EN 55013 [16], PN-EN 55020 [17], PN-EN
55022 [18], PN-EN 55024 [19], PN-EN 61000-6-1 [24]
i PN-EN 61000-6-3 [25].
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