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De Ultimo doet zijn naam eer aan en is een zeer vooruitstrevende 

ontvanger. Het design is van ongekende klasse. Simpelweg om 

je vingers bij af te likken. Het valt nu al te zeggen dat de VU+ 

ultimo een trendzetter zal zijn voor toekomstige ontvangers. Niet 

alleen vanwege het exterieur maar de specificaties zijn ook veel-

belovend. Astrasat is officieel distributeur van VU+ in de Benelux.  

Plugable tuner systeem
Het geavanceerde pluggable tuner systeem van VU+ heeft zich al bewezen in de 

VU+ Uno. De VU+ Ultimo gaat echter nog een stap verder. De Ultimo beschikt 

namelijk over 3 verwisselbare tuners. Zo is het mogelijk om de ultimo naar eigen 

wens te configureren met DVB-S2 of DVB-C/T Hybride tuners. Dankzij de 3 tuners 

is het mogelijk om tot wel acht gelijktijdige opnames te maken op verschillende 

transponders.

Wi-Fi USB Dongle
De VU+ Ultimo zal worden geleverd met een zeer compacte Wi-Fi 802.11 USB 

dongle. Met de Wi-Fi dongle kunt u gemakkelijk verbinding maken met uw 

draadloze netwerk. de dongle ondersteund tot 300mbps dataoverdrachtsnelheid. 

ASTRASAT IS OFFICIEEL
BENELUX DISTRIBUTEUR 
VOOR DIT PRODUCT 

De lang verwachte Vu+ Ultimo waar 
menig liefhebber al tijden smachtend
naar uitkijkt is binnenkort leverbaar

Tuner 1 Tuner 2 Tuner 3

DVB-S2 & DVB-C/T Hybride tuner.



TEL:  +31 (0) 50-5793213 EMAIL: INFO@ASTRASAT.NL  KOPENHAGENSTRAAT 2,

FAX:  +31 (0) 50-5793214 WEB:  WWW.ASTRASAT.NL  9723BB GRONINGEN

Stand-by

Druk op een toets

Laden...

Uitschakelen

VFD display

De VU+ Ultimo is uitgerust met een groot 

grafisch VFD display. Het display is met zijn 

256x64 pixels onbetwist het grootste display 

dat tot nu toe ooit in een digitale ontvanger 

is verwerkt. Terwijl de touchscreen toetsen 

representatief zijn voor de eenvoud van het 

design, geeft het display op een levendige 

& elegante wijze heldere informatie over de 

status van de VU+ Ultimo. 

VU+ ECO afstandsbediening

VU+ Eco is een universele afstandsbediening 

geschikt voor de bediening van zowel uw TV 

als de VU+ Ultimo. De Eco afstandsbediening 

is zo ontworpen dat de huidige lijn van VU+ 

ontvangers eenvoudig te bedienen zijn. Aan 

de achterzijde van de afstandsbediening is 

een QWERTY toetsenbord geïntegreerd. 

VU+ APP voor Ipad & Iphone
VU+ heeft een eigen Ipad & Iphone applicatie ontwikkelt. Met 

de APP kunt u zowel multimedia content als live uitzendingen 

streamen naar uw Iphone of Ipad. 

Temperatuur sensor
De snelheid waarmee de koelventilator van de VU+ ultimo 

draait wordt automatisch aangepast aan de hand van de interne 

temperatuur. De temperatuur wordt gedetecteerd door de 

geavanceerde temperatuur sensor. 

Multimedia speler
Zoals alle VU+ modellen ondersteund ook de VU+ Ultimo alle 

gebruikelijke media formaten zoals JPEG, MP3, XVid etc. 

Geavanceerde Blindscan
Ultimo beschikt over een geavanceerde blindscan functie 

waarmee het inscannen van kanalen een probleemloos proces 

wordt. Het is niet langer nodig om kanalen te configureren met 

de VU+ blindscan. 

Thuisnetwerk met andere VU+ ontvangers
Dankzij de uitgebreide S/W en H/W mogelijkheden van de Ultimo 

is het nog eenvoudiger voor VU+ gebruikers om een thuisnetwerk 

op te zetten met andere VU+ ontvangers.


