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•	 PCIe	Dual	DVB-T	/	DVB-C	ontvanger
•	 Neem	een	zender	op	terwijl	u	tegelijkrtijd	een	ander	kanaal	bekijkt	(Dual	Tuner)
•	 Picture	in	Picture
•	 Digitale	videorecorder
•	 Afstandsbediening	en	DVB-T	staafantenne	
•	 Direct	opnemen	en	programmeren	via	EPG	(Electronische	Programma	Gids)
•	 Teletekst,	Live	TV	programma´s	pauzeren	(Time	shift)

De Cinergy T PCIe Dual is een moderne low profile inbouwoplossing voor uw PC voor de ontvangst van digitale TV (DVB-T – 
Digitenne –  en DVB-C). Na inbouw in een vrij PCI Express slot heeft u twee apart aan te sturen tuners zodat u één zender kunt 
bekijken terwijl u tegelijkertijd een andere zender opneemt. Met de Cinergy T PCIe Dual ontvangt u digitale TV via binnenhuis 
of buitenhuis antenne. Verwonder u niet : het digitale signaal wordt door de dubbele interne tuner verdeeld via slechts één 
antenne aansluiting voor volledige dual tuner functionaliteit. Daarnaast kunt u de Cinergy T PCIe Dual aansluiten op uw digitale 
kabelaansluiting thuis voor de ontvangst van de vrij te ontvangen digitale kabel (DVB-C) zenders. Dankzij de meegeleverde 
afstandsbediening kunt u de kaart eenvoudig vanaf uw zetel bedienen.

De TERRATEC Home Cinema Basic software maakt van uw PC of HTPC een volwaardige TV en videorecorder en is bovendien 
zeer gebruiksvriendelijk. Met een druk op de knop kunt u een programma pauzeren of opnemen op uw harde schijf. Zo kunt u 
alle afleveringen van uw favoriete serie op DVD branden of archiveren op een (externe) harde schijf  of netwerkschijf. Timeshift is 
een handige pauzeer functie van live programma´s: Stel u kijkt op zondagavond naar de voetbalsamenvattingen en uw pizzakoerier 
brengt uw avondeten. Kunt snel met een druk op de pauze knop naar de voordeur zonder iets van de uitzending te hoeven 
missen. Met de ingebouwde electronische programmagids (EPG) en Teletekst functie kunt u uw TV avond eenvoudig plannen. 
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Functies
•	 Digitale	TV	(DVB-T	/	DVB-C	)	op	uw	PC
•	 Twee	tuners	voor	gelijktijdige	ontvangst	van	twee	afzonderlijke	zenders	
•	 Digitale	videorecorder
•	 Picture	in	picture	(PiP)
•	 Electronische	Programma	Gids	(EPG)
•	 Live	TV	pauzeren	-	Time	Shifting
•	 Teletekst
•	 Plug’n’Play
•	 Gewicht:	65	g
•	 Afmetingen:	112	x	64	x	17	mm	(L	x	B	x	H,	zonder	bracket)

Systeemvereisten
•	 2.0	GHz	Intel	/	AMD	CPU
•	 1	GB	RAM
•	 1	vrije	PCIe	x1	slot
•	 Internet-verbinding	voor	de	bestuurder	en	het	downloaden	van	software
•	 Windows	XP	SP3	(32	Bit)	/	Windows	Vista	SP2	(32/64	Bit)	/	
					Windows	7	SP1	(32/64	Bit)	/	Windows	8	(32/64	Bit)
•	 Digitale	ether	TV	ontvangst	(DVB-T)
•	 Digitale	ether	TV	ontvangst	(DVB-C)

Verpakkingsinhoud
•	 Cinergy	T	PCIe	Dual
•	 DVB-T	antenne
•	 Afstandsbediening	(incl.	batterijen)
•	 IR	ontvanger
•	 Low	Profile	Bracket	
•	 Snelstarthandleiding
•	 Service	kaart
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