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•	 USB ontvanger voor digitale TV en radio

•	 HD TV ondersteuning

•	 Ontvangst van digitale kabel en antenne (DVB-T, DVB-C)

•	 Analoge video ingangen voor het digitaliseren van analoge videobronnen

HTC – De compacte veelzijdige TV ontvanger
De CINERGY HTC Stick HD biedt u veel verschillende TV mogelijkheden. Onderweg via DVB-T (in Nederland ook wel Digitenne 
genoemd) of thuis via uw digitale kabelaansluiting . Zo kunt u TV op uw PC en notebook in de beste kwaliteit beleven zoals 
in de woonkamer.  Door de meegeleverde afstandsbediening is zelfs het comfort van de woonkamer gegeven. Dankzij EPG 
en de mogelijkheid opname te programmeren maakt u van uw computer een modern digitale TV ontvanger. Neem de 
gewenste uitzending op de harde schijf van uw computer, en bewerk deze en brand ze op DVD voor uw archief, vrienden 
of bekenden. Door de timeshift (pauzeren van live TV) en teletekst functie heft u alle mogelijkheden van ons product en 
software binnen handbereik.

Opnemen op de harde schijf en pauzeren
Dankzij de meegeleverde TV software kunt u eenvoudig programma´s opnemen op de harde schijf van uw PC of notebook. 
Zo kunt u bijvoorbeeld alle afleveringen van uw favoriete serie programmeren en opnemen om ze later op DVD of een 
mediaspeler te bewaren en op elk gewenst moment te bekijken.  Natuurlijk biedt dit ook de mogelijkheid live TV te 
programmeren. Als u net een voetbalwedstrijd bekijkt en u moet dringend naar het toilet of u kijkt uw favoriete serie en de 
hond moet naar buiten, drukt u gewoon in de software of afstandsbediening op pauze, zodat u niets hoeft te missen. De 
ingebouwde elektronische programmagids (EPG) en Teletekst maken het mogelijk uw TV avond eenvoudig te plannen en 
eventuele opnames in te plannen. 

Analoge ingangen
De CINERGY HTC Stick HD biedt de mogelijkheid analoge videobronnen, zoals VHS recorders, camcorders, game consoles 
enz. aan te sluiten via de meegeleverde kabel en de aanwezige analoge audio en video ingangen (S-Video, Composite, 
Stereo-Audio). Na het opslaan van de aangesloten analoge videobron heft u de mogelijkheid deze te bewerken met de 
meegeleverde MAGIX videobewerkingssoftware. Zo kunt eenvoudig met de CINERGY HTC Stick HD ook uw analoge VHS 
cassettes redden en bewaren voor de toekomst!
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Specificaties:
•	 USB	DVB-T	&	DVB-C	TV-	en	Radio	ontvanger
•	 Ontvangst	van	digitale	kabel	en	antenne	TV	(DVB-T	ook	wel	digitenne	genoemd)
•	 HD	en	SD	TV	ontvangst	van	vrij	ontvangbare	zenders	(FTA)*
•	 Analoge	Video-	en	stereo	Audio	ingangen
•	 Digitale	videorecorder
•		 Elektronische	programma	gids	(EPG)
•	 Directe	opname	of	vooraf	geprogrammeerde	opnames	via	EPG
•	 Teletekst
•	 Live	TV	pauzeren

* in Nederland zijn er enkele digitale kabel aanbieders die hun basispakket zonder 
versleuteling aanbieden en derhalve met dit product te ontvangen en op te nemen  
zijn. Digitenne biedt alleen Nederland 1, 2 en 3  en regionale zenders als vrij te  
ontvangen zenders aan. In het buitenland worden vaak meer zenders aangeboden.

Afmetingen en gewicht: 
•	 83	x	29	x	16	mm	(L	x	B	x	D)
•	 22	g

Systeemvereisten: 
•	 2.0	GHz	Intel	of	AMD	processor
•	 1	GB	RAM
•	 Een	vrije	USB	2.0	poort		
•	 Internetverbinding	voor	het	downloaden	van	de	benodigde	drivers	en	software
•	 Windows	XP	SP3	(32	Bit)	/	Vista	SP2	(32/64	Bit)	/	Windows	7	SP1	(32/64	Bit)	/	Windows	8	(32/64	Bit)				

Verpakkingsinhoud:
•	 CINERGY	HTC	STICK	HD
•	 DVB-T	antenne	
•	 Adapter	voor	aansluiting	actieve	-	of	dakantenne
•		 Afstandsbediening
•	 USB	verlengkabel	
•		 Spiderkabel	met	analoge	audio	en	video	ingangen
•	 Snelstarthandleiding
•	 Service	kaart

Artikelnummer: 10723
EAN-Code: 4017273107233
Garantie:  24 maanden
Internet:  www.terratec.com

CNERGY HTC STICK HD · 16-12-2013 · Pagina 2

Compacte veelzijdige TV ontvanger voor PC en notebook met HD ondersteuning

CINERGYHTCSTICK HD


