
Alle product- en merknamen zijn eigendom van ultron AG 

© ultron AG · Onder voorbehoud van eventuele wijzigingen

CINERGY MOBILE WIFI TV · 13-12-2013 · Pagina 1

•	 Opname functie

•	 Inclusief gratis App voor iOS en Android apparaten 

•	 Aansluiting voor externe of actieve DVB-T antenne

•	 Mobiel te gebruiken dankzij ingebouwde batterij 

•	 Inclusief DVB-T telescoop antenne

Overal digitale TV – Mobiel, flexibel en zonder internetverbinding
Draadloos digitale TV kijken in de tuin, op de camping, bij de picknick of gewoon onderweg, dat is eenvoudig mogelijk 
zonder internet toegang met de CINERGY MOBILE WIFI TV van TERRATEC. Dankzij het zeer compacte formaat en lage 
gewicht (slecht 67 gram) is de digitale TV ontvanger eenvoudig en overal mee te nemen. De CINERGY MOBILE WIFI TV 
ontvangt de digitale vrij ontvangbare zenders via DVB-T, geheel draadloos. De verbinding met uw smartphone en tablet 
gebeurd ook draadloos via WifI, direct of binnen uw bestaand thuisnetwerk. Zo kunt u de ontvanger plaatsen waar u 
het beste ontvangst heeft. U hoeft alleen de gratis App te downloaden en installeren op uw Android of Apple apparaat.

Draadloos en compatibel met Apple én Android
Lastige kabels en adapters zijn niet meer nodig, Digitale TV kunt u nu geheel draadloos ervaren. Draadloze TV ontvangst 
en draadloze verbinding met uw apparaat! De TERRATEC TV ontvanger heeft een ingebouwde oplaadbare batterij, om 
onderweg zonder stroom urenlang TV te kunnen kijken. De App werkt met alle Android apparaten met een Android 4.0.3 
of nieuwer besturingssysteem en alle iOS apparaten met iOS 5 of nieuwer. Met slechts één knop kan de ontvanger in- en 
uitgeschakeld worden. Een LED informeert u over de status van het apparaat.

Veel handige functies en zeer compleet geleverd
De CINERGY MOBILE WIFI TV biedt de mogelijkheid programma’s op te nemen. Het zoeken naar zenders gebeurd geheel 
automatisch op locatie niveau en ondersteunt het wisselen tussen meerdere geluidssporen (indien beschikbaar). De gebruikte 
WiFi standaard is 802.11b/g en biedt voldoende snelheid om zonder problemen draadloos TV te kijken. In de doos vindt u 
tevens een DVB-T telescoop antenne, staafantenne met magnetische voet en een MCX adapter om actieve of huisantennes te 
kunnen aansluiten. Het opladen van de ingebouwde batterij gaat via de meegeleverde microUSB kabel en verbonden aan uw 
PC of MAC. Uiteraard ontbreken een snelstarthandleiding en een service kaart niet bij dit zeer complete product. 

Mobile DVB-T ontvanger voor Android en iOS smartphones en tablets

DVB-T ontvanger voor ontvangst van digitale TV op een smartphone of tablet
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Specificaties:
•	 Draadloze	(WiFi)	DVB-T	ontvanger
•	 Snel	en	automatisch	zenders	zoeken
•	 Aansluitmogelijkeid	voor	actieve	en	dak	antennes
•	 Opname	functie
•	 Tot	4	uur	TV	kijken	op	de	ingebouwde	oplaadbare	batterij
•		 Ondersteunt	draadloze	netwerken	met	IEEE	802.11b/g	standaard
•	 Aan/uit	schakelaar,	automatische	standby	modus	na	5	minuten	inactiviteit
•	 Ondersteuning	voor	meerdere	geluidssporen	(indien	beschikbaar)

Afmetingen en gewicht: 
•	 40	x	64	x	20	mm	(L	x	B	x	H)
•	 67	g

Systeemvereisten: 
•	 iOS	5	of	nieuwer
•	 Android	4.0.3	of	nieuwer		

Verpakkingsinhoud: 
•	 CINERGY	MOBILE	WIFI	TV
•	 DVB-T	telescoop	antenne
•		 DVB-T	staafantenne	met	magnetische	voet
•	 MCX	naar	COAX	antenne	adapter
•		 Micro	USB	oplaadkabel
•	 Snelstarthandleiding
•	 Service	kaart

Artikelnummer: 130641
EAN-Code: 4040895306418
Garantie:  24 maanden
Internet:  www.terratec.com
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Mobile DVB-T ontvanger voor Android en iOS smartphones en tablets


