
Levensechte beelden met de 
Homecast HS 9000 ontvanger

De producten van Homecast zijn door Canaldigitaal en TV Vlaanderen 

gecertificeerd. Hierdoor bent u verzekerd van perfect ontvangst van alle 28 High 

Definition kanalen die een avondje voor de buis tot een bioscoop belevenis maken. 

Daarnaast ontvangt u ruim 400 digitale zenders uit verschillende landen. HDTV is 

momenteel superieur als het gaat om beeldkwaliteit. Door de hoge resolutie is het 

beeld tot wel 5x scherper dan bij een gewone televisie. 

Astrasat is de officiële importeur van Homecast producten voor de Benelux. 

Bent u er aan toe om over te stappen op HD satelliet tv? laat u zich dan door 

een van onze homecast dealers adviseren. Kijk voor uw dichtsbijzijnde 

dealer, het volledige assortiment en meer product specificaties op:

! Homecast HS9000 CICD TWIN PVR

! Officieel door Canaldigitaal & TV Vlaanderen gecertificeerd

! Kijken en tot 2 andere zenders opnemen op het zelfde moment

! Op elk gewenst moment uw televisie programma pauzeren.

! Beschikt over alle benodigde aansluitingen voor uw tv waaronder HDMI, Scart en Spdif

! LAN-Aansluiting voor het kopieren van uw televisie opnames naar uw pc

! Mogelijkheid om uw persoonlijke foto’s weer te geven op uw televisie

! Uitzendingen in high definition 1080i, 720p en 576p (Upscaling bij PAL Uitzendingen)

! Tot 1000 GB opslagcapaciteit

! Alfanumeriek design display

! Deep Standby modus voor stroombesparing

! Reclame knipfunctie voor de bewerking van uw opnames

! HD Fastscan, keuze uit HD of standaard zender lijst

! MHW-EPG en EIT Elektronische TV-gids met vooruitzicht tot 7 dagen

! Vol automatisch decoderen van opnames

www.myhomecast.nl

Al 28 HD zenders en datworden er alleenmaar meer! 

Als u grote variëteit wilt in shows, films, muziek, sport en 
nieuws voor een zo’n voordelig mogelijke prijs, kies dan 
voor Satelliet tv.
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