Draadloze digitale satelliet Radio & TV ontvangst in uw thuisnetwerk
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Geniet draadloos van digitale satelliet TV & radio ontvangst
Digitale TV & radio via satelliet in uw thuisnetwerk
Draadloos access point voor TV in uw bestaande netwerk
Compatibel met Microsoft Windows Media Center
Eenvoudige installatie

U kijkt TV via satelliet en wilt graag uw signal ontvangen op uw laptop, maar zonder gebonden te zijn aan een kabel of
plaats in uw huis waar het signal binnenkomt? Dat kan met de CONNECT N3! Het is zeer eenvoudig! Verbindt de
CONNECT N3 direct met de LNB van uw schotel en uw bestaande router om het signal op uw computer te ontvangen
binnen uw bestaande thuisnetwerk. Een ad hoc verbinding tussen uw laptop en de CONNECT N3 is ook mogelijk dankzij
de ingebouwde draadloze zender van de N3. De CONNECT N3 maakt draadloze satelliet TV en radio ontvangst
mogelijk op een computer of notebook. Zo kunt u draadloos en mobile genieten van uw satelliet TV in uw hele huis of in
de tuin zonder kabels te hoeven leggen.
CONNECT N3 is voorzien van een Draft-N Access point zodat u ook direct met de ontvanger verbinding kunt maken..
Er is geen extra software nodig. De CONNECT N3 is Windows Media Center compatibel U hoeft slechts de drivers te
installeren en klaar is Kees! Kijk mobiel en draadloos naar uw digitale satelliet signaal.
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Technische details
Functies
• Digitale TV & Radio ontvangst via satelliet (DVB-S)
• DiSEqC 1.2 ondersteuning (backward compatible)
• Wireless LAN Standard IEEE 802.11 b/g/n (max. 300 Mbps)
• Ethernet Standard IEEE 802.3u (max. 100Mbps)
• Streamt TV naar een Windows Media Center PC
• Verbinden met bestaande network door geintegreerd draadloos access point
• Eenvoudig instellen via Webbrowser configuratie
• WPS knop voor eenvoudige draadloze verbinding
• Stroomverbruik:
o Standby ~0W
o Idle ~3W
o Use ~10W

Afmetingen:
•
102 x 163 x 30 mm (L x B x H)
Gewicht:
•
246 g

Systeemvereisten
• 2.0 GHz Intel/AMD CPU
• 1 GB RAM
• Netwerkverbinding (Wifi 802.11 b/g/n / Ethernet 802.3u / Class C Network)
• Internetverbinding voor het downloaden van de driver en software
• Digitale satelliet TV ontvangst (DVB-S)
• Microsoft Windows MediaCenter
• Windows 7 SP1 of Windows 8

Verpakkingsinhoud
• CONNECT N3
• Power adapter (12V 2A)
• Ethernet kabel (1.5m)
• Afstandsbediening (incl. USB-IR dongle)
• Snelstarthandleiding
• Service kaart

Art.Nr.:
EAN-Code:
Garantie:
Internet:

10722
4017273107226
24 maanden
www.terratec.com
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