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•	 USB	stik	til	DVB-T	(tv)	og	DAB	/	DAB	+	(radio)
•	 Direkte	optagelse	og	programmeret	optagelse	ved	hjælp	af	EPG
•	 Software	til	både	radio-og	tv-modtagelse
•	 Understøtter	alle	større	DVB-T	funktion
•	

Nyd	ny,	ubegrænset	frihed,	når	det	kommer	til	tv	og	radio	(DVB-T	og	DAB	/	DAB	+).

Den	universelle	CINERGY	T	Stick	+	fra	TERRATEC	er	garanteret	til	at	revolutionere	dine	radio-og	tv-vaner.	Nyd	dine	foretru-
kne	programmer	i	top	digital	kvalitet,	uden	knitrende	eller	raslen,	og	nyd	en	grad	af	mobilitet	du	aldrig	tidligere,	har	kunnet	
håbe	på.	

Uanset	om	du	er	på	forretningsrejse,	på	ferie,	nede	i	parken	eller	på	café	–	CINERGY	T	Stick	+	fra	TERRATEC	betyder,	at	dine	
favorit-	radio-og	tv-shows	altid	er	ved	hånden,	når	som	helst	og	hvor	som	helst.	Uanset	hvor	du	går,	og	uanset	hvor	du	er,	
garanterer	den	nye	CINERGY	T	Stick	+	fra	TERRATEC	fremragende	kvalitets	tv	og	radio	nydelse.	Alle	gratis	og	ingen	adgang	
til	data	kræves!

	

Du	skal	blot	sætte	CINERGY	T	Stick	+	fra	TERRATEC	ind	i	din	bærbare	computer	eller	Windows	tablet,	starte	det	medføl-
gende	software,	og	din	enhed	er	omdannet	til	et	bærbart	fjernsyn	eller	radio.	Kort	sagt:	Nyd	de	programmer,	du	ønsker	i	
perfekt	digital	kvalitet,	uanset	hvor,	hvornår	og	hvordan	du	ønsker!

Og	forresten:	Med	CINERGY	T	Stick	+	fra	TERRATEC,	kan	du	optage	programmer	enten	direkte	eller	timer-planlagt,	så	du	
kan	nyde	dem	i	fred	senere.	En	række	andre	funktioner,	herunder	tekst-tv,	rullende	overskrifter,	elektronisk	programguide	og	
meget	mere,	kombineret	til	at	producere	en	perfekt,	skræddersyet	medieoplevelse.	Dette	er,	hvordan	vi	lytter,	ser	og	lever	
i	dag!

Den ultimative all-rounder til digitalt tv og radio-modtagelse på pc‘en.

Bedre mobilitet. Bedre fleksibilitet. Bedre kvalitet.
Modtag fjernsyn og radio i digital kvalitet på pc‘en. Når som helst, hvor som helst 
- enkel og fantastisk!

PC modtager til DVB-T / DAB / DAB +

CINERGYTStick+
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Features: 
DVB-T / DAB / DAB+ modtager 

DVB-T:
• Se tv på din pc eller notebook
• Elektronisk program guide (EPG)
• Direkte optagelse og programmering via EPG
• Tekst-TV
• Tidsforskudt tv

DAB / DAB +:
• Lyt til radio på din pc eller notebook
• Surround sound transmission
• Ingen knitrende eller raslen
• Software udviklet af Fraunhofer IIS
• Kompatibel med rullende overskrifter (Teletext for Digital Audio Broadcasting)
• Dynamic Label Service (løbende tekst)
• Picture Slideshow (fx cover artwork)

Mål og vægt: 
• 93 x 27 x 17 mm (L x B x H) 
• 20 g 

Software:
• Tv og radio-software til modtagelse af DVB-T og DAB / DAB +

Systemkrav: 
• 2,0 GHz Intel eller AMD CPU
• 1 GB RAM
• 1 ledig USB 2,0 eller USB 3,0 port
• Internetforbindelse til driver og software download
• Windows XP SP3 (32/64 bit) / Vista SP2 (32/64 bit) Windows 7 SP1 (32/64 bit)

Inkluderet: 
• CINERGYTStick +
• Teleskopisk antenne
• USB-forlængerkabel
• Lynhåndbog
• Service-kort

Art.-Nr.:  10910
EAN kode  4017273109107
Guaranti:  24 months 
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Den ultimative all-rounder til digitalt tv og radio-modtagelse på pc‘en.

CINERGYTStick+


