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De Vu+ Solo is ontwikkelt met een duidelijke missie, namelijk het voorzien van klanten met een multi-getalenteerde HD Zapper voor 

een betaalbare prijs. Zoals de naam al suggereert is de Solo een single tuner. De Vu+ Solo is uitgerust met een DVB-S2 tuner. Hoewel 

de ontvanger beknopt mag zijn in stijl beschikt de Solo over alle belangrijke hardware en software componenten die de hedendaagse 

gebruikers van HD ontvangers verwachten.  Sinds de lancering in begin 2010 heeft Vu+ de hardware en software verder door ontwikkeld. 

Nu word de Solo gezien als een van de meest betrouwbare HD ontvangers in de markt.

De VU+ Solo 

 

UITSTEKENDE
BEELD 

KWALITEIT

Voorpaneel

Smartcardslot (1x)

Common interface (2x)

USB2.0 poort (1x)

Volume +/- toetsen

Programma +/- toetsen

Achterpaneel

SAT IF in (1x) F-Type socket

Connection TV/VCR (1x) Scart socket

YPbPr aansluiting (1x)

HDMI poort (1x)

USB 2.0 poort (1x)

SPDIF aansluiting (1x)

Ethernet aansluiting (1x)

RS 232 aansluiting (1x)

Decoding

Decoding Dolby Digital, MPEG-4 
(AAC-HE), MPEG-1, Layer 1, 

2 and 3

Sampling rate 32/4.1/48Khz

S/N > 65dB

Stroom

Voltage 100-240 / 50-60 V/Hz

Maximaal verbruik 35W

Verbruik 12W

Verbruik in stand-by 0.5W

RF

RF Bereik 950~2150MHz

Modulatie DVB-S/ DVB-S2 standaard

Video

Video resolutie CCIR 601 (720 x 576 lines), 
576p, 720p, 1080i

Video decoding MPEG-2, MPEG-4 
compatible

Input data rate 2-45 MSymb/s

S/N 53dB

LNB

LNB Supply (hor./ver.) 13/18V ;Max. 500mA

Control signal 22Khz, Toneburst,  
DiSEqCTM1.0/1.1/1.2



Vu+ Duo is vrijwel ‘s werelds eerste HD Twin satelliet ontvanger gebaseerd op Linux TV API’s. De Vu+ Duo beschikt over twee DVB-S2 

tuners en biedt geavanceerde PVR functionaliteit en een verscheidenheid aan multimedia plug-ins. Sinds de lancering van de Vu+ Duo is 

de ontvanger vanwege zijn goede prestaties, kwaliteit en klant tevredenheid het meest populaire model onder concurrenten en klanten. 

Gebruikers over de hele wereld zijn fan geworden vanwege zijn volledigheid aan software en hardware. Dankzij Vu+ ‘s geavanceerde 

technologie en de grondige aandacht voor hardware en software is de Vu+ Duo ontegenzeggelijk een van de meest robuuste en 

onbreekbare HD-Twin satelliet ontvangers ooit.
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VU+ Duo

Voorpaneel

Smartcardslot (2x)

Common interface (2x)

USB2.0 poort (1x)

Multifunctionele dial 
switch

Achterpaneel

SAT IF in (2x) F-Type socket

Connection TV/VCR (2x) Scart socket

YPbPr aansluiting (1x)

HDMI poort (1x)

USB 2.0 poort (2x)

SPDIF aansluiting (1x)

Ethernet aansluiting (1x)

RS 232 aansluiting (1x)

E- Sata aansluiting (1x)

Decoding

Decoding Dolby Digital, MPEG-4 
(AAC-HE), MPEG-1, Layer 

1, 2 en 3

Sampling rate 32/4.1/48Khz

S/N > 65dB

Stroom

Voltage 100-240 / 50-60 V/Hz

Maximaal verbruik 65W

Verbruik 30W

Verbruik in stand-by 1W

RF

RF Bereik 950~2150MHz

Modulatie DVB-S/ DVB-S2 standaard

Video

Video resolutie CCIR 601 (720 x 576 lines), 
576p, 720p, 1080i

Video decoding MPEG-2, MPEG-4 
compatible

Input data rate 2-45 MSymb/s

S/N 53dB

LNB

LNB Supply (hor./ver.) 14/18 ;Max. 400 V/mA

Control signal 22Khz, Toneburst,  
DiSEqCTM1.0/1.1/1.2
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NIEUW! 

De VU+ Uno is leverbaar met een 
ingebouwde DVB-S2 tuner of een  
DVB-C/T tuner. Losse tuners zijn 
eveneens beschikbaar. 

De VU+ Uno is een toekomst  
bestendige en veelzijdige 
digitale HD ontvanger

Vu+ UNO is een hoogwaardige HD PVR met een verwisselbare 

tuner. De Vu+ UNO is kort gezegd, ontworpen om alle ervaringen 

die Vu+ in de loop der tijd heeft opgedaan in praktijk te brengen.

Vu+ heeft hierbij goed geluisterd naar de mening van consumenten. 

Verwisselbare tuners

Hoewel de DUO en SOLO gezien worden als een voorbeeld voor High Definition satelliet 

(DVB-S2) ontvangers, zijn er regio's waar DVB-T (terrestrisch) en DVB-C (kabel) 

ontvangers de voorkeur genieten. De Uno is uitgerust met een geavanceerd plug-able 

tuner systeem waardoor gebruikers de mogelijkheid hebben om de ontvanger uit te 

rusten met een DVB-S2 of DVB-C/T hybride tuner. De DVB-C/T hybride tuner van Vu+ 

kan gebruikt worden voor ontvangst van zowel kabel als terrestrisch signaal. De Vu+ 

UNO biedt hiermee veel flexibiliteit aan zijn klanten. 

Verbeterde hardware eigenschappen

Bovendien heeft de Vu+ UNO verbeterde hardware-eigenschappen waaronder een 

krachtige 400MHz CPU met ondersteuning voor OpenGL 1.0. Groot geheugen van 

maar liefst 512 MB, temperatuur sensor op basis van de automatische ventilator 

snelheid, extreem laag stroomverbruik van slechts 0,5w in deep stand-by modus, 

universele afstandsbediening, enz. Ook is de UNO voorzien van een nieuw design. 

Multitalent

De Vu+ UNO is een multi talent met tal van functionaliteiten. Dankzij het open-source 

Linux besturingssysteem (E2) worden E2 plugins en zenderlijsten ondersteund. De 

Vu+ UNO kan hierdoor geheel naar eigen wens worden uitgebreid met plugins zoals 

bijvoorbeeld Youtube, Weather forecast, Internet radio, etc. 

“ Uno is een toekomst bestendige  
en veelzijdige digitale HD 
ontvanger”



De perfecte line-up voor iedereen  
die op zoek is naar een betrouwbare 
HD ontvanger.
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Vu+ Solo

Vu+ Duo

Vu+ Uno

De Vu+ Solo is ontwikkelt met een duidelijke missie, namelijk het 

voorzien van klanten met een multi-getalenteerde HD Zapper 

voor een betaalbare prijs. Zoals de naam al suggereert is de Solo 

een single tuner. De Vu+ Solo is uitgerust met een DVB-S2 tuner. 

Hoewel de ontvanger beknopt mag zijn in stijl beschikt de Solo 

over alle belangrijke hardware en software componenten die 

de hedendaagse gebruikers van HD ontvangers verwachten.  

Sinds de lancering in begin 2010 heeft Vu+ de hardware en 

software verder door ontwikkeld. Nu word de Solo gezien als 

een van de meest betrouwbare HD ontvangers in de markt. 

Vu+ Duo is vrijwel ‘s werelds eerste HD Twin satelliet ontvanger 

gebaseerd op Linux TV API’s. De Vu+ Duo beschikt over twee 

DVB-S2 tuners en biedt geavanceerde PVR functionaliteit en een 

verscheidenheid aan multimedia plug-ins. Sinds de lancering van de 

Vu+ Duo is de ontvanger vanwege zijn goede prestaties, kwaliteit en 

klant tevredenheid het meest populaire model onder concurrenten 

en klanten. Gebruikers over de hele wereld zijn fan geworden 

vanwege zijn volledigheid aan software en hardware. Dankzij Vu+ ‘s 

geavanceerde technologie en de grondige aandacht voor hardware 

en software is de Vu+ Duo ontegenzeggelijk een van de meest 

robuuste en onbreekbare HD-Twin satelliet ontvangers ooit.

Vu+ UNO is een hoogwaardige HD PVR met een verwisselbare tuner. 

De Vu+ UNO is kort gezegd, ontworpen om alle ervaringen die Vu+ 

in de loop der tijd heeft opgedaan in praktijk te brengen. Vu+ heeft 

hierbij goed geluisterd naar de mening van consumenten. De VU+ 

Uno is leverbaar met een ingebouwde DVB-S2 tuner of een DVB-C/T 

hybride tuner. Losse tuners zijn eveneens beschikbaar. De Vu+ 

UNO is een multi talent met tal van functionaliteiten. Dankzij het 

open-source Linux besturingssysteem (E2) worden E2 plugins en 

zenderlijsten ondersteund. De Vu+ UNO kan hierdoor geheel naar 

eigen wens worden uitgebreid met plugins zoals bijvoorbeeld 

Youtube, Weather forecast, Internet radio, etc. 

Bezoek vuplus.com voor meer informatie

ENIGMA2
SUPPORT

ENIGMA2
SUPPORT

ENIGMA2
SUPPORT
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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 één DVB-S2 tuner en 2 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. 

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

Tuner 1 Tuner 2 Tuner 3

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