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•	 Ontvangst van DVB-T en DVB-T2 op uw computer

•	 Opnemen van programma´s op uw harde schijf

•	 Live TV pauzeren (Timeshift)

•	 Elektronische  programma gids (EPG) en Teletekst

•	 Incl. afstandsbediening en antenne

CINERGY T2 Stick HD
Verbindt de CINERGY T2 Stick HD met uw computer, installeer de drivers en software en u kunt direct van zowel de actuele 
als nieuwste digitale ether TV standaard genieten. De  CINERGY T2 Stick HD is klaar voor de toekomst en beschikt over alles 
wat noodzakelijk is om uw Ultrabook, Notebook, Netbook of Desktop om te toveren in een volwaardige digitale TV met 
ingebouwde video recorder en nog veel meer geavanceerde functies. Een kleine staafantenne volstaat om mobiel zonder 
internetverbinding digitale TV te ontvangen. Inclusief afstandsbediening en staafantenne met magnetische voet. 

Overal digitale TV
De CINERGY T2 Stick HD biedt alle mogelijkheden van moderne digitale TV op uw Notebook of Netbook. Of u nou de lokale 
zenders wil kijken tijdens uw vakantie of tijdens een picknick wil genieten van uw favoriete uitzending.  De CINERGY T2 Stick HD 
heeft de grootte van een USB geheugenstick en wordt geleverd met alle noodzakelijk onderdelen om direct in de beschikbare 
dekkingsgebieden TV te kunnen kijken. 

Opnemen en pauzeren live TV
De eenvoudig te bedienen meegeleverde TV software stelt u in staat digitale Tv te ontvangen. Opnames kunt u direct starten 
of programmeren via de software en worden op uw harde schijf opgeslagen. Zo kunt u later deze opnames op een DVD 
branden of met een daarvoor geschikt programma op uw systeem nog bewerken voordat u de opname vereeuwigd. Handig 
is ook de mogelijkheid een live TV uitzending te pauzeren zodat u geen moment van uw favoriete serie of voetbalwedstrijd 
meer hoeft te missen als de hond er dringend uit moet.  De ingebouwde elektronische programma gids helpt u eenvoudig 
uw TV avond en opnames te plannen. Natuurlijk ontbreekt ook de alom bekende Teletekst functie niet. 

De nieuwste generatie digitale ether TV op uw PC

CINERGYT2Stick HD
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Specificaties
•	 Digitale	TV	op	uw	PC	via	DVB-T	&	DVB-T2
•	 Digitale	Videorecorder
•	 Elektronische	Programma	Gids	(EPG)
•	 Live	TV	pauzeren	(TimeShifting)
•	 Teletekst
•	 Plug’n’Play

Afmetingen
•	 91	x	28	x	17	mm

Gewicht
•	 26	g

Systeemvereisten
•	 2.0	GHz	Intel	/	AMD	CPU	/	Multi-core	voor	ontvangst	HDTV			
•	 1	GB	RAM	/	2	GB	voor	ontvangst	HDTV
•	 Grafische	kaart	of	interne	GPU	met	hardware	versnelling	voor	ontvangst	HDTV
•	 1	vrije	USB	2.0		poort
•	 Windows	XP	SP3	(32	Bit)	/	Windows	Vista	SP2	(32/64	Bit)	/	Windows	7	SP	1	(32/64	Bit)	/	Windows	8	(32/64	Bit)
•	 U	bevindt	zich	in	het	dekkingsgebied	voor	digitale	ether	TV	(DVB-T	of	DVB-T2)	–	Bezoek	de	website	
					van	de	aanbieder	voor	dekkingsgebieden

Verpakkingsinhoud
•	 CINERGY	T2	Stick	HD
•	 DVB-T	staafantenne
•	 Afstandsbediening
•	 Snelstarthandleiding
•	 Service	kaart

Artikelnummer:	 130638
EAN-Code:	 4040895306388
Garantie:	 	 24	maanden
Internet:	 	 www.terratec.de
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