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Homecast Hs9000 CiCD pVr

Homecast Hs9000 CiCD pVr

TimesHifTpVr UpscallingHDTV Twin Tuner

De door CanalDigitaal en TV Vlaanderen gecertificeerde 

Homecast HS 9000 is voorzien van twee DVB-S2 tuners 

en is een zogeheten TwinTuner. Dankzij de ingebouwde 

hardeschijf is het mogelijk om opnames te maken in HD 

kwaliteit. U kunt 2 zenders opnemen en tegelijkertijd 

een derde bekijken. Opgenomen bestanden worden 

automatisch gedecodeerd. Ook is het mogelijk om gebruik 

te maken van de timeshift functie. Hiermee kunt u een live 

uitzending pauzeren en uitgesteld hervatten. 

Door gebruik te maken van de Fastscan optie is 

de Homecast HS9000 snel klaar voor gebruik. Uw 

CanalDigitaal of TV Vlaanderen zenderlijst is razend snel 

ingescant en geprogrammeerd. In de overzichtelijke 

Elektronische Programma Gids (EPG) bekijkt u de 

zender programmering tot wel 7 dagen in het voren. U 

kunt tot wel 8 favorieten lijsten aanmaken waardoor u 

gemakkelijk en snel uw favoriete zenders kunt bekijken. 

Via de netwerk aansluiting kan met behulp van een FTP 

programma opgenomen uitzendingen, muziek en foto’s 

van en naar een computer in het thuisnetwerk worden 

verstuurd. Dankzij de OTA-satelliet functie beschikt de 

Homecast HS9000 altijd over de meest recente software. 

Het updaten van uw firmware is echter ook mogelijk via 

de RS232 / USB aansluiting. De Homecast HS9000 CICD 

PVR beschikt over 2 CI sloten.
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Homecast Hs2100 CiCD pVr-ready

Homecast Hs2100 CiCD pVr-ready

TimesHifTpVr reaDY UpscallingfUll HD single-Tuner

De kleine compacte Homecast HS2100 is een zeer 

praktische en compacte ontvanger. De beeldkwaliteit 

van de Homecast HS2100 is ongekend mooi. Door het 

aansluiten van een externe hardeschijf verandert de 

Homecast HS2100 in een volwaardige personal video 

recorder. Indien een externe hardeschijf is aangesloten 

behoort ook timeshifting tot de mogelijkheden. Met de 

Canaldigitaal en TV Vlaanderen gecertificeerde ontvanger 

bent u gegarandeerd van kijkplezier. 

De Homecast HS2100 beschikt niet over een interne 

kaartlezer. Wel biedt de HS2100 plaats aan een CI 

module. De ontvanger is ideaal voor iedereen die wil 

genieten van het zender aanbod van CanalDigitaal en 

TV Vlaanderen. De ontvanger is uitgerust met een Zoran 

Supra XD180 chipset. Deze voert de upscaling perfect uit. 

Via de elektronische programma gids raadpleegt u de 

zenderprogrammering tot 7 dagen in het voren. 

De ontvanger biedt gebruiksgemak zoals u die gewend 

bent van een Homecast ontvanger. Zo is het menu 

zeer overzichtelijk en kan men zenders inscannen met 

behulp van de Fastscan functie. De menu’s kunnen in het 

Nederlands worden ingesteld en ook een Nederlandstalige 

handleiding wordt geleverd. 
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Homecast magic pro

TimesHifTpVr UpscallingHDTV Twin Tuner

Homecast magic pro

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 opnames die u met de Homecast Magic Pro maakt 

blijven altijd toegankelijk. Net als alle andere Homecast 

satelliet ontvangers decodeert de Homecast Magic Pro de 

opgenomen bestanden automatisch. Dankzij de Fastscan 

functie beschikt u altijd over een actuele zenderlijst. U kunt 

kiezen tussen een SD of HD zenderlijst van Canaldigitaal, 

TV Vlaanderen of Telesat.

Een leuke optie aan de Homecast Magic Pro is het op 

afstand bedienen van de ontvanger. Zo kunt u opname 

reserveringen maken, berichten naar huis sturen, en 

het bedienen van de Homecast Magic Pro. Een internet 

verbinding is hiervoor echter wel vereist. 

Met de bijbehorende iPod / iPhone applicatie gebruikt u uw 

apple iphone als afstands bediening. De afstandbediening 

wordt weergeven op uw iPod /iPhone scherm. De Magic 

Pro speelt o.a MPEG1, MPEG2, H.264, Audio: MPEG 1 und 

2, MP3, AC3, Data: jpeg en bmp foto bestanden af. Tevens 

beschikt de ontvanger over stream mogelijkheden.

TEST



Tel:  +31 (0) 50-5793213 email: info@asTrasaT.nl  KopenHagensTraaT 2,

fax:  +31 (0) 50-5793214 Web:  WWW.asTrasaT.nl  9723bb groningen


