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•	 DVB-T microUSB ontvanger voor Android en Windows

•	 Opname functie

•	 Aansluitmogelijkheid voor een externe of actieve DVB-T antenne

•	 Gratis Android App meegeleverd

•	 Compact en elegant design

Eenvoudig TV kijken
Met een gewicht van slechts 6 gram heeft een een compacte TV ontvanger om digitale TV TV te bekijken op uw Android 
of Windows systeem. De microUSB TV stick ontvangt digitale DVB-T TV via de meegeleverde antenne, geheel zonder 
kabels. Verbind de antenne met de CINERGY MOBILE MICRO en verbind de stick met uw Android smartphone of tablet 
of Windows systeem.

Inclusief opnama
Met de CINRGY MOBILE MICRO heeft u een product in handen dat u eenvoudig in staat stelt onderweg digitale TV te 
ontvangen en zelfs Live TV op te nemen. Het ontvangt alle beschikbare gratis te ontvangen radio en TV zenders viaDVB-T 
in het gebied waar u zich bevindt. Uiteraard alleen in DVB-T dekkingsgebieden.

Compatibel met verschillende Android en Windows versie
Voorwaarde voor gebruik van de CINERGY MOBILE MICRO op een Android gebaseed systeem is dat het apparaat minimaal 
een Android 4.0.3 besturingssysteem heeft, een Dual Core processor, NEON en USB-QTG ondersteuning bezit. Bij gebruik 
aan een notebook is minimaal Windows XP of hoger, 2.0 GHz processor en 1 GB RAM vereist om digitale TV te ontvangen en 
bekijken. In de verpakking van de CINERGY MOBILE MICRO vindt u een DVB-T antenne, antenne adapter, micro USB naar USB 
adapter kabel, handleiding en service kaart.

Digitale TV (DVB-T) voor Android en Window
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Specificaties:
•	 Ontvang	digitale	TV	op	uw	Android	apparaten	en	Windows	computers
•	 Ondersteunt	de	ontvangst	van	DVB-T	zenders	(MPEG	2	en	MPEG	4	SD)
•	 Mogelijkheid	voor	aansluiten	externe	of	actieve	DVB-T	antenne
•	 Geen	internetverbinding	noodzakelijk	voor	ontvangst	digitale	TV
•	 In	het	gebied	waar	u	zich	bevindt	is	DVB-T	ontvangst	mogelijk
•	 Klein,	handzaam,	lichtgewicht	en	compact
•	 Inclusief	gratis	App	verkrijgbaar	in	de	Google	Play	Store

Afmetingen en gewicht: 
•	 44	x	20	x	9	mm	(L	x	B	xD)
•	 6	g

Systeemvereisten Android: 
•	 Android	4.0.3	(Ice	Cream	Sandwich)	of	nieuwer
•	 Android	smartphoen	of	tablet	met	minimaal	een	Dual	Core	processor,	NEON	en	USB-QTG 
					ondersteuning	Bijv.	Asus	Nexus	7,	Asus	EeePad2,	Samsung	Galaxy	S2,	S3	en	S4,	Samsung	 
					Galaxy	Note	en	Note	2,	HTC	ONE	X	en	X	Plus	(OS	4.1.1	of	nieuwer)	en	Sony	Experia	Z	

Systeemvereisten Windows: 
•	 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
•	 Google	Play	account
•	 Windows	XP	SP3	(32	bit)	/	Vista	SP2	(32/64	bit)	/	Windows	7	SP1	(32/64	bit)	/	Windows	8	(32/64	bit)

Verpakkingsinhoud: 
•	 CINERGY	MOBILE	MICRO
•		 DVB-T	antenne
•	 Adapter	voor	aansluiting	actieve	-	of	dakantenne
•		 USB	adapterkabel	voor	gebruik	op	een	PC	of	notebook	(microUSB	naar	USB)
•	 Snelstarthandleiding
•	 Service	kaart

Artikelnummer: 130634
EAN-Code: 4040895306340
Garantie:  24 maanden
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