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Homecast Magic ProXsarius i-GO HD1 CICD

Aanbiedingen geldig zolang de voorraad strekt. Prijzen zijn exclusief BTW en onder voorbehoud van druk of typfouten. Levering volgens onze verkoopvoorwaarden gedeponeerd bij de K.v.K. 

De goederen blijven ons eigendom totdat de volledige betaling heeft plaatsgevonden. Wilt u de Astrasat groothandel nieuwsbrief niet meer ontvangen? stuur dan een mailtje met als onderwerp 

“afmelden mailinglist” naar bedrijven@astrasat.nl

De Homecast Magic Pro is meer dan alleen een HD TWIN PVR. Zo 

beschikt hij over alle mogelijke multimedia applicaties waarmee u 

gaat genieten van muziek, films, foto’s, audio, internet functies zoals 

youtube, internetradio, weersverwachting en nog veel meer... 

De Magic Pro is direct klaar voor gebruik. En is voor elke gebruiker 

toegankelijk en zeer gebruiksvriendelijk. De Magic Pro combineert 

kwaliteit met flexibiliteit. De Homecast Magic Pro beschikt over een 

automatische decodeer functie. Uw gecodeerde opnames worden 

zodra u de ontvanger uitschakelt gedecodeerd. Zo blijven de opnames 

ook na 3 dagen nog toegankelijk. 

De ontvanger heeft een gebruiksvriendelijk menu die 15 talen 

ondersteun. Tevens zijn ook de installatiemenu’s erg gebruiksvriendelijk. 

Verder kunnen er 10000 kanalen worden opgeslagen.

De Xsarius i-GO HD1 beschikt over een 12 volts aansluiting. Hierdoor is 

deze digitale satelliet ontvanger een ideale keuze voor gebruik in uw 

caravan, camper of boot. De i-GO HD1 is ook voor thuis een uitstekende 

HD ontvanger met sublieme (1080p) beeldkwaliteit en zeer uitgebreide 

mogelijkheden.

Tevens beschikt de i-GO HD1 over PVR mogelijkheden. Door het 

aansluiten van een externe harde schijf, veranderd de i-GO HD1 in een 

volwaardige digitale video recorder. Opnemen, afspelen of pauzeren 

van uw favoriete zender is nog nooit zo makkelijk geweest. Dankzij de 

(SD & HD) Fastscan functie is het zoeken naar zenders kinderspel. In 

circa 1 minuut is de ontvanger geïnstalleerd en gereed voor gebruik. De 

zenders staan automatisch keurig op volgorde. De ontvanger maakt 

gebruik van EIT EPG (elektronische programma gids), waardoor u kunt 

genieten van een programma gids tot wel 7 dagen vooruit.
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Xsarius i-GO HD1 CICD & Homecast Magic Pro officieel 
gecertificeerd voor CanalDigitaal en TV Vlaanderen

De Xsarius I-GO HD1 CICD en de Homecast Magic Pro zijn gecertificeerd door CanalDigitaal en TV Vlaanderen. Foutloze ontvangst 

van uw kanalen is hierdoor gegarandeerd. Zo kunt u nu en in de toekomst blijven genieten van digitale televisie.

Voor meer informatie bezoekt u www.xsarius.nl Voor meer informatie bezoekt u www.myhomecast.nl


