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•	 USB Box met geïntegreerde DVB-S & DVB-S2 TV- en Radio ontvanger

•	 Live TV pauzeren (Timeshift) 

•	 Digitale Videorecorder

•	 Teletekst en Electronische Programma Gids (EPG)

•	 Afstandsbediening

De handige CINERGY S2 USB BOX van TERRATEC biedt u de mogelijkheid digitale satelliet TV te 
ontvangen, zonder plaatsing van grote apparaten. Met een afmeting van slechts 93 x 78 x 24 mm en 
een gewicht van slechts 88 gram is het product zeer mobiel en makkelijk inzetbaar voor de ontvangst 
van digitale TV en entertainment via satelliet in uw caravan, woonwagen, vakantiehuis of gastenkamer. 
In alle ruimtes met stroom en satelliet aansluiting kunt u snel en eenvoudig HD TV en radio zenders 
ontvangen en via USB bekijken op uw notebook of PC.

Een mogelijke inzet van de Cinergy S2 USB Box is bijvoorbeeld in een huishouden met slechts één TV 
en meerdere satelliet aansluitingen. Zo kunt u in de woonkamer naar de sportuitzending kijken en in 
de slaapkamer naar uw favoriete serie. Het product ondersteunt alle mogelijkheden van een  moderne 
set-top box, zoals live TV pauzeren (timeshift), Teletekst, EPG en opname mogelijkheden.  Opnames 
kunnen geprogrammeerd worden of via de afstandsbediening direct gestart worden.

De plaats besparende digitale satelliet ontvanger voor digitale TV op uw notebook

Compacte alleskunner 

DVB-S2 ontvanger voor PC en notebook  
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Specificaties: 
•	 USB DVB-S & DVB-S2 TV- en Radio ontvanger 
•	 Ontvangst	van	HDTV	en	SD	(standaard)	zenders
•	 Digitale	videorecorder
•		 Elektronische	programma	gids	(EPG)
•	 Directe	opname	of	vooraf	geprogrammeerde	opnames	via	EPG
•	 Teletekst
•	 Live	TV	pauzeren	

Afmetingen en gewicht:
•	 93	x	78	x	24	mm	(L	x	B	x	H)
•	 88	g

Systeemvereisten: 
•	 2.0	GHz	Intel	of	AMD	processor
•	 1	GB	RAM
•	 Een	vrije	USB	2.0	poort		
•	 Internetverbinding	voor	het	downloaden	van	de	benodigde	drivers	en	software
•	 Windows	XP	SP3	(32	Bit)	/	Vista	SP2	(32/64	Bit) 
	 	 Windows	7	SP1	(32/64	Bit)	/	Windows	8	(32/64	Bit)

Verpakkingsinhoud: 
•	 CINERGY	S2	USB	BOX	
•	 Afstandsbediening
•	 USB	kabel	
•	 Netstroom	adapter		
•	 Snelstarthandleiding
•	 Service	kaart

Artikelnummer: 134439
EAN-Code: 4017273344393
Garantie:  24 maanden
Internet:  www.terratec.com
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