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Eigenschappen

• Ontvanger voor gratis ontvangst met DVD-kwaliteit van alle
free-to-air (ongecodeerde) DVB-T (Digital Video Broadcast
Terrestrial) televisie- en radiostations op uw desktop of
notebook pc
• Conventionele TV-ontvangst wordt vervangen door DVB-T
ontvangst; dit resulteert in een volledige DVB-T dekking in
Europa
• Scant alle beschikbare digitale TV- en radiostations en voorziet
de TV stations automatisch van de juiste naam
• Video opnemen (MPEG-II, PAL 768 x 576, 25 fps) met 'time shift'
functie, oftewel uitgesteld kijken: video afspelen tijdens het
opnemen
• Met afstandsbediening voor kanaalselectie, volumeregeling,
DVD-knoppen en video-opname
• Inclusief extra software voor het weergeven van DVD en het
bekijken/bewerken van foto's

Wat zit er in de verpakking
• DVB-T ontvanger

Systeem vereisten

• Afstandsbediening

• PC met 800 MHz CPU voor TV kijken (1GHz of snellere processor aanbevolen voor
DVD-kwaliteit opnames of timeshifting)

• 1x externe coaxiale antenne

• 128 MB systeemgeheugen

• 1x USB A-B kabel

• 80MB vrije ruimte op vaste schijf (3 GB vrije schijfruimte per uur opgenomen video
met DVD-kwaliteit)

• 1x USB Y-kabel met loop through USB-poort
en voedingsconnector

• 5400 rpm harddisk (voor real-time MPEG-opname)

• 1x Li knoopcelbaterij (voor
afstandsbediening)

• Vrije USB-poort

• CD-ROM met stuurprogramma's, software
en handleiding

• Microsoft DirectX 9b of hoger

• Meertalige gebruikershandleiding

• Windows 2000, Windows XP of hoger

• Cd-rom-station (voor installatie)
• Beschikbare "free to air" DVB-T service
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