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Xtrend ET-9500

Xtrend ET-9500

TIMESHIFTPVR UpscallingFULL HD Twin Tuner

De linux gestuurde Xtrend ET-9500 is een zeer uitgebreide 

HD satelliet ontvanger met talloze functies. Deze kunnen 

zelfs nog verder uitgebreid worden met plugins. De 

Xtrend ET-9500 komt pas volledig tot zijn recht wanneer 

u de ontvanger aansluit op internet.

Het ontwerp van de ontvanger is stijlvol en tijdloos. De 

ontvanger heeft een prachtig zwart display wat zeer 

duidelijk en rustig overkomt. De Xtrend ET-9500 beschikt 

over twee verwisselbare tuners. Deze kunnen naar wens 

ingericht worden met een DVB-S2, DVB-C of DVB-T tuner.

Met de Xtrend ET-9500 bent u verzekerd van veel 

interactiviteit. Het internet verkennen is gemakkelijk. De 

Xtrend ET-9500 beschikt over een volledig functionele 

webbrowser. De ET-9500 webbrowser is niet veel anders 

dan de webbrowser op een PC. U kunt alle informatie 

opvragen zonder beperkingen. U kunt zelfs genieten van 

HbbTV content door simpelweg de vooraf ingestelde 

websites te openen in uw browser. Een verscheidenheid 

aan web-tv kanalen kunnen worden bekeken.

De Xtrend ET-9500 is voorzien van een zeer krachtige, 

snelle en stabiele Broadcom chipset. De functies van de 

Xtrend ET-9500 zijn onbeperkt. U kunt diverse plugins 

downloaden en installeren en zo de functionaliteiten van 

de ontvanger naar uw wens uitbreiden. De Xtrend ET-

9500 biedt ondersteuning voor Android & iPhone / iPad 

applicaties. Bezoek de app store. 
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Xtrend ET-9200

Xtrend ET-9200

TIMESHIFTPVR UpscallingFULL HD Twin Tuner

De Xtrend ET-9200 is de opvolger van de Xtrend ET-

9000. De Xtrend ET-9200 is een linux gestuurde Full HD 

DVB-S2 twin-tuner met opname mogelijkheden. De Xtrend  

ET-9200 beschikt over 256MB NAND flash geheugen 

waar de ET-9000 over 125MB flash geheugen beschikt. 

Dit is maar liefst een verdubbeling. De Xtrend ET-9200 

wordt geleverd in een mooie mat zwarte doos met daarop 

groot het Xtrend logo met daaronder de slogan: “The 

gateway for Smart Linux TV”. De Xtrend ET-9200 heeft 

een opensource linux besturingssysteem waardoor het 

installeren van plugins goed mogelijk is. De ontvanger 

beschikt over een mooie afgewerkte voorzijde. Op de 

voorzijde bevindt zich een VFD display met 12 digits. 

Tevens zijn er enkele status iconen (opnames, mute, etc.) 

waar u de status van uw ontvanger kunt aflezen.

Aan de rechterkant achter het voorpaneel bevinden 

zich 2 interne kaartlezers, 2 CI sloten en een USB poort 

waar eventueel een externe harde schijf of USB stick 

aangesloten kan worden. Het is echter ook mogelijk 

om de Xtrend ET9200 van een interne harde schijf te 

voorzien. Achter het voorpaneel bevinden zich knoppen 

waarmee u de Xtrend ET-9200 zonder afstandsbediening 

kunt bedienen.

Bijzonder aan de Xtrend ET-9200 is de weblinks portal 

waarmee u gebruik kan maken van diverse webdiensten. 

Denk bijvoorbeeld aan Youtube, Nu nieuws, TomTom 

verkeers informatie, Uitzending gemist, Twitter of buien 

radar. Hier is uiteraard een internet verbinding voor vereist.
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Xtrend ET-6000

TIMESHIFT Upscalling

Xtrend ET-6000

De Xtrend ET-6000 is een linux gestuurde Full HD 

satelliet ontvanger. De Xtrend ET-6000 is uitgerust met 

hoogwaardige hardware componenten. Hierdoor behoort 

de Xtrend ET-6000 tot de betere ontvangers.

Het opensource linux besturingsysteem maakt het 

mogelijk om diverse plugins te installeren. Zo kunt u via 

de weblink portal bijvoorbeeld gebruik maken van diverse 

internet diensten. Denk bijvoorbeeld aan Youtube, Nu 

nieuws, TomTom verkeers informatie, Uitzending gemist, 

Twitter of buien radar. Hier is uiteraard een internet 

verbinding voor vereist.

Single-TunerFULL HD PVR READY
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Xtrend ET-5000

TIMESHIFT Upscalling

Xtrend ET-5000

De Xtrend ET5000 is een hoogwaardige HDTV ontvanger. 

De Xtrend ET-5000 is een zogeheten Single Tuner en 

beschikt over een DVB-S2 tuner. 

De Xtrend ET5000 isuitgerust met een zeer snelle 

400Mhz MIPS processor. Uw opdrachten worden hierdoor 

snel uitgevoerd. Door het aansluiten van een hardeschijf 

behoort permanente timeshift tot de functionaliteiten 

van de ontvanger. De ET-5000 neemt automatisch (op 

de achtergrond) op waardoor het mogelijk is om live 

programma’s te pauzeren, terug te spoelen of vooruit te 

spoelen. 

De linux gestuurde ontvanger kan door het aansluiten 

van een externe harde schijf als PVR gebruikt worden. 

Hiernaast kan via het netwerk (NAS, NFS) verschillende 

hardeschijven of pc systemen gekoppeld worden. Het 

is zeer eenvoudig om bestanden van de ontvanger naar 

de PC of van uw PC naar de ontvanger te streamen. De 

hoogwaardige multimedia speler maakt het mogelijk 

om tal van media bestanden af te spelen. Zo worden de 

volgende formaten momenteel ondersteund: MKV HD, 

MKV, DIVX HD, DIVX, FLV (youtube formaat), MP3 en JPG. 

Single-TunerHDTV PVR READY
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