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Veelzijdige USB ontvanger voor digitale en analoge TV & radio 

 

 USB TV ontvanger voor DVB-T, DVB-C, analoge TV & radio 
 Analoge video ingangen t.b.v. the digitaliseren van VHS cassettes 
 Ondersteuning voor HDTV en Dolby Digital 
 Incl. TERRATEC Home Cinema en MAGIX Movies on DVD 
 Verbinding via USB 2.0 
 Incl. afstandsbediening en DVB-T antenne 

TERRATEC H6 is een compacte en veelzijdige TV ontvanger in het nieuwe exclusieve TERRATEC premium 
design. De stick ontvangt DVB-T, DVB-C, analoge TV en FM radio zenders. Steek de ontvanger in een vrije 
USB poort en maak van uw netbook, laptop of desktop computer een volwaardige TV met opname en pause 
functionaliteit. Er is zelfs ondersteuning voor full HDTV (incl. Dolby Digital), indien beschkbaar, en vele 
andere geavanceerde functies. Naast de hooggewaardeerde meegeleverde software voor het kijken, 
programmeren, opnemen en bewerken van TV zenders wordt het product gelevered met een uitgebreid 
pakket aan accessories. Digitaliseren van analoge videobronnen is kinderlijk eenvoudig dankzij de 
ingebouwde analoge video ingang, de meegeleverde kabels en videobewerkingssoftware van MAGIX.  
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 Technische details 
 
Functies 

 Plug’n‘Play 

 DVB-T (DTT, Freeview), DVB-C, analoge TV en FM radio ontvanger 

 Volledige voeding via USB 

 Spanning 480mA  

 Kleur: zwart  

 

Afmetingen: 

 73 x 29 x 16 mm (L x B x H) 

 

Gewicht: 

 24 g 

 
Software 

 TERRATEC Home Cinema Premium 

 Magix Movies on DVD TV Edition 

 

Systeem vereisten PC / Netbook / Notebook 

 2.0 GHz Intel/AMD CPU / Intel Atom CPU / Multi-core voor HDTV 

 1 GB RAM / 2 GB RAM voor HDTV 

 Grafische kaart met hardware versnelling voor HDTV 

 Een vrije USB 2.0 poort  

 CD of DVD Drive of internet aansluiting voor Software installatie 

 Windows XP SP3 (32/64 Bit) / Windows Vista SP2 (32/64 Bit) / Windows 7 (32/64 Bit) 

 

Aanbeveling 

 Analoge TV ontvangst via de kabel 

 Digitale  ether TV ontvangst (DVB-T))  

 Digitale TV ontvangst (DVB-C) via de kabel 

 Internet verbinding voor  technische ondersteuning, updates) 

 

Verpakkingsinhoud  

 TERRATEC H6 

 DVB-T antenne met magneetvoet en zuignap 

 Breakout kabel voor audio en video input 

 Antenne adapter MCX naar IEC (Coax) 

 USB verlengkabel  

 Afstandsbediening (incl. batterijen)  

 Software en driver DVD 

 Meertalige snelstarthandleiding 

 Gedrukt handboek (Duits, Engels) overige talen digitaal op DVD 

 Gebruikershandleiding op DVD 

 Service kaart 

 

 
 
 

Art.Nr.:   10765 
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Garantie:   36 maanden 
Internet:  www.terratec.com 


