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•	 Externe USB  ontvanger voor DVB-C en DVB-T / DVB-T2

•	 Common Interface (CI) voor de ontvangst van pay TV

•	 Ondersteuning voor HD TV

•	 Verbinding via USB

•	 Inclusief afstandsbediening

USB ontvanger voor digitale ether en digitale kabel TV met common interface

De TERRATEC H7 is een handige USB box met een geïntegreerde ontvanger voor digitale TV via kabel (DVB-C) of ether 
(DVB-T / DVB-T2). Sluit de box aan op een vrije USB poort van uw netbook, laptop of desktop en verander deze in een 
volwaardige TV met volledige functionaliteit, zoals ondersteuning voor TV ontvangst in Full HD,  opnemen en nog veel meer. 
De meegeleverde software is uitermate geschikt voor computers in elk huishouden en is tevens uitgerust met een comfortabele 
afstandsbediening.

Televisie kijken zoals op een gewone TV

Ongeacht wat u het liefste doet, met de TERRATEC H7 heeft u veel mogelijkheden binnen handbereik. Of u nu de olympische 
spelen of voetbalwedstrijden wilt kijken, de beursberichten wilt volgen of uw favoriete serie wilt opnemen. Misschien wilt u 
het product ook op vakantie inzetten om de lokale zenders aldaar op uw laptop te ontvangen, zonder ook nog een TV mee te 
hoeven nemen. Zo maakt u van uw PC een volwaardige tweede televisie toestel, met ontvangst via digitale kabel of antenne.

Geschikt voor HD en pay TV

De USB box is geschikt voor de ontvangst van high definition TV (HDTV) met de best beschikbare beeld- en geluidskwaliteit. De 
meeste actuele PC systemen zijn geschikt voor de ontvangst van deze hoogste kwaliteit audio en video, mits HD TV in uw regio 
en op uw ontvangststandaard beschikbaar is. Zelfs de ontvangst van versleutelde kanalen binnen uw abonnement is dankzij de 
geïntegreerde CI sleuf mogelijk. Voorwaarde is dat u de geschikte CAM module met CI standaard bezit om deze weer te geven. 

Software

De meegeleverde TV Software is ontwikkeld in Duitsland en is in combinatie met de TERRATEC H7 vrijwel overal bruikbaar. 
De software is eenvoudig en biedt erg veel functionaliteit. Live TV pauzeren, handmatig of geprogrammeerd opnemen 
op de harde schijf zonder kwaliteitsverlies, elektronische programma gids (EPG), teletekst en nog veel meer staan tot uw 
beschikking.
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Specificaties
•	 DVB-T	/	DVB-T2	/	DVB-C	ontvanger	met	geïntegreerde	Common	Interface
•	 Plug’n’Play
•	 Kleur:	zwart
•	 Afmetingen:	142	x	105	x	27	mm
•			Gewicht:	250	g

Infrarood afstandsbediening
•	 37	functieknoppen
•	 Inclusief	batterijen

Systeemvereisten
•	 2.0	GHz	Intel	of	AMD	processor	/	Multi-core	voor	ontvangst	HDTV
•	 1	GB	RAM	/	2	GB	RAM	voor	ontvangst	HDTV
•	 Graphic	card	with	hardware	acceleration	for	HDTV
•	 Een	vrije	USB	2.0	poort
•	 Windows	XP	SP3	(32	Bit)	/	Windows	Vista	SP2	(32/64	Bit)	/
					Windows	7	SP1	(32/64	Bit)	/	Windows	8	(32/64	Bit)
•	 Ontvangst	digitale	TV	via	antenne	/	kabel	(DVB-T/DVB-T2	/	DVB-C)	

Verpakkingsinhoud
•	 TERRATEC	H7
•	 Netstroom	adapter	(Euro)
•	 USB	kabel
•	 Afstandsbediening	(incl.	batterijen)
•	 Snelstarthandleiding
•	 Service	kaart

Artikelnummer:	 10631
EAN-Code:	 4017273106311
Garantie:	 	 36	maanden
Internet:	 	 www.terratec.com

TERRATEC H7 · 05-02-2014 · Pagina 2

USB ontvanger voor digitale ether en digitale kabel TV met common interface


