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•	 USB-stick voor DVB-T (televisie) en DAB/DAB+ (radio)
•	 Direct opnemen en geprogrammeerd opnemen met behulp van de EPG (elektronische 

programmagids)
•	 Software is zowel geschikt voor televisie- als radio-ontvangst
•	 Ondersteunt alle belangrijke DVB-T-features

Geniet van nieuwe, onbeperkte vrijheid op radio- en televisiegebied (DVB-T en DAB/DAB+). 

Met de universele Cinergy T Stick+ van TERRATEC gaan uw radio- en televisiegewoonten gegarandeerd radicaal veranderen. 
Ervaar uw favoriete programma’s op de hoogste digitale kwaliteit, zonder gekraak of geruis en beleef plezier aan mobiliteit 
waarvan u nooit eerder had durven dromen. 

Of u nu reist voor zaken, op vakantie bent of in het park of café zit, de Cinergy T Stick+ van TERRATEC garandeert dat u uw 
favoriete televisie- en radioprogramma’s altijd en overal bij de hand hebt. Waar u ook gaat of staat, de nieuwe Cinergy T 
Stick+ van TERRATEC staat garant voor genieten van een uitstekende kwaliteit televisie en radio. Helemaal gratis en zonder 
toegangsgegevens. 

Steek de Cinergy T Stick+ van TERRATEC in uw notebook of Windows-tablet, start de bijgeleverde software en u tovert uw 
apparaat om tot een draagbare radio of televisie. Kortom, geniet van de gewenste programma’s in perfecte digitale kwaliteit, 
waar, wanneer en hoe u maar wilt. 

Bovendien kunt u met de Cinergy T Stick+ van TERRATEC programma’s opnemen, hetzij direct of via de timer, zodat u er 
later op uw gemak van kunt genieten. Tal van andere functies, zoals teletekst, journaline, de elektronische programmagids en 
nog veel meer functionaliteit vormen samen een perfecte, mediabeleving op maat. Dit is hoe we vandaag de dag luisteren, 
kijken en leven!

De ultieme allrounder voor digitale televisie- en radio-ontvangst op de pc.

Meer mobiliteit. Meer flexibiliteit. Meer kwaliteit.
Televisie en radio in digitale kwaliteit ontvangen op de pc. Altijd en overal, 
geweldig! En heel eenvoudig!

Pc-ontvanger voor DVB-T/DAB/DAB+

CINERGYTStick+
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Functies: Ontvanger voor DVB-T/DAB/DAB+ 

DVB-T: 
•	 Televisie	kijken	op	uw	pc	of	notebook
•	 Elektronische	programmagids	(EPG)
•	 Programma’s	direct	opnemen	of	geprogrammeerd	opnemen	via	EPG
•	 Teletekst
•	 Televisie	met	timeshift

DAB/DAB+: 
•	 Naar	de	radio	luisteren	op	uw	pc	of	notebook
•	 Uitzendingen	in	surround-sound
•	 Geen	gekraak	of	geruis
•	 Software	is	ontwikkeld	door	Fraunhofer	IIS
•	 Compatibel	met	journaline	(teletekst	voor	DAB	(Digital	Audio	Broadcasting))
•	 Dynamic	Label	Service	(lopende	tekst)
•	 Diapresentaties	(bijvoorbeeld	covers)

Afmetingen en gewicht: 
•	 93	x	27	x	17	mm	(L	x	B	x	H)
•	 20	g

Software:
•	 Televisie-	en	radiosoftware	voor	ontvangst	
  van DVB-T en DAB/DAB+ 

Systeemvereisten: 
•	 2.0	GHz	Intel	of	AMD	CPU
•	 1	GB	RAM
•	 1	beschikbare	USB	2.0-	of	USB	3.0-poort		
•	 Internet-verbinding	voor	de	bestuurder	en	het	downloaden	van	software
•	 Windows	XP	SP3	(32/64-bits)/Vista	SP2	(32/64-bits)	/	 
					Windows	7	SP1	(32/64-bits)	/	Windows	8	(32/64	Bit)
     
Meegeleverd: 
•	 Cinergy	T	Stick+
•	 Telescoopantenne	
•	 USB-verlengkabel
•	 Gedrukte	beknopte	handleiding

Artikelnummer:	 10910
EAN-code		 4017273109107
Garantieperiode:	 24	maanden	

De ultieme allrounder voor digitale televisie- en radio-ontvangst op de pc.
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