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•	 Televisie	kijken	op	uw	PC
•	 Mobiele	TV	ontvanger	voor	DVB-T	ontvangst
•	 Opnemen	op	harde	schijf
•	 Live	TV	pauzeren	(Timeshifting)
•	 Electronische	programma	gids	(EPG)	en	Telekekst
•	 Incl.	Afstandsbediening	en	staafantenne
•	 MCE	compatibel

Eenvoudig aan te sluiten via USB en eenvoudige installatie van de meegeleverde Nederlandstalige TV software: Zo simpel is 
het om de wereld van mobiele TV te ontdekken. De CINERGY T Stick RC levert alles om uw laptop, netbook of desktop om te 
toveren in een volwaardige TV met ingebouwde digtale videorecorder. In de verpakking vindt u een kleine DVB-T staafantenne 
en afstandsbediening.

Overal digitale TV
Samen met uw laptop of netbook en de CINERGY T Stick RC worden u nieuwe mogelijkheden geboden. Kijk uw favoriete 
progamma in de tuin, in het park, gewoon in de huiskamer of zelfs op het werk. Verder kunt u live TV pauzeren, programma´s 
opnemen, opnames programmeren, bewerken (reclames verwijderen) en archiveren op DVD, (externe) harde schijf of zelfs net-
werk harde schijf (NAS). De CINERGY T Stick RC is zeer klein van formaat en wordt geleverd met alle accesoires om direct aan 
de slag te gaan en TV te kijken waar u maar wilt. Natturlijk kunt u deze stick ook gebruiken in combinatie met uw desktop PC. In 
no time maakt u hiervan een additionele TV en Video recorder in één.

Opnemen op harde schijf en pauzeren van live TV
De meertalige TV-software geeft u een nieuwe televisie ervaring op uw computer, Uiteraard kunt u ook Microsoft Media Center 
als TV software nehmen als dit op uw systeem aanwezig is. U kunt zeer eenvoudig het lopende programma opnemen en later op 
DVD archiveren. De Timeshift functie is ook een zeer nuttige functie vooral als u naar een live voetbal wedstrijd zit te kijken en 
tijdens deze wedstrijd wordt aangebeld voor een collecte of bezorging van uw pizza. Met éém druk op de pause knop kunt het 
live programma pauzeren en ´live´ verder kijken vanaf het moment waar u moest onderbreken, zelfs als uw baas onverwacht het 
kantoor binnenkomt! Met de electronische programma gids (EPG) kunt u daarnaast zeer eenvoudig programma voor opname 
programmeren. Het traditionele Teletekst is uiteraard ook nog beschikbaar voor uw planning en nieuwsberichten.

De instap DVB-T Stick om tv te genieten op uw laptop/pc.
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Specificaties
•	 Digitale	TV	(DVB-T)	voor	notebooks	en	PC
•	 Digitale	video	recorder
•	 Opnames	programmeren	en	live	TV	pauzeren
•	 Electronische	Programma	Gids	(EPG)
•	 Teletekst
•	 USB	2	Compatibel
•	 Stroomverzorging	via	USB

Afmetingen
•	 92	x	28	x	15	mm

Gewicht
•	 23	g

Systeemvereisten
•	 2,0	GHz	Intel	of	AMD	processor
•	 1	GB	RAM
•	 USB	2.0	poort
•	 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)

Verpakkingsinhoud
•	 CINERGY	T	Stick	RC
•	 DVB-T	antenne
•	 Afstandsbediening	(incl.	batterijen)
•	 Snelstarthandleiding
•	 Service	kaart

Artikelnummer:	 10669
EAN-Code:	 4017273106694
Garantie:	 	 24	maanden
Internet:	 	 www.terratec.com
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De instap DVB-T Stick om tv te genieten op uw laptop/pc.


