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De Xsarius Fusion is een Full HD DVB S2/T2/C Combo 

Ontvanger met Card Reader & CI. 

Full HD ontvanger

Steeds meer kanalen worden uitgezonden in de 

hoogwaardige bestandscompressie MPEG 4. Deze kunnen 

niet worden ontvangen door SD ontvangers. Met een HD 

ontvanger bent u voorbereid op de toekomst. Daarnaast 

is de beeldkwaliteit aanzienlijk beter. De Xsarius Fusion 

HD levert uitzonderlijk goede beeld prestaties.

Kabel, Terrestrial en satellietontvangst 

De Xsarius Fusion HD is erg flexibel. De ontvanger is 

namelijk geschikt voor kabel (DVB-C), terrestrial (DVB-T/

T2) en satelliet (DVB-S2) ontvangst. Dit betekent 

veel vrijheid in het aantal te ontvangen kanalen.  

 

Uitgebreid scala aan functies

De Xsarius Fusion HD is eenvoudig in gebruik en biedt een 

uitgebreide hoeveelheid functies.  Dankzij de 1-2-3 wizard 

is uw ontvanger in slechts  3 stappen gereed voor gebruik. 

Verder beschikt de Xsarius Fusion HD over functies zoals 

de Elektronische Programma gids, Teletekst, Ouderlijk 

toezicht, Favorietenlijsten, Webbrowser, Multimedia 

 toepassingen en nog veel meer mogelijkheden.

Energie zuinig

De Xsarius Fusion HD is energie zuinig. De ontvanger 

gebruikt in real stand-by modus minder dan 0.5W stroom 

en draagt hierdoor mede bij aan het verminderen van CO2 

uitstoot.

CI slot

De Xsarius Fusion HD beschikt over een CI slot. Deze kan 

gebruikt worden voor het plaatsen van een CI module. 

Een dergelijke module zorgt in samenwerking met de 

in de module geplaatste smartcard voor het decoderen 

van gecodeerde programma’s.

Interne Conax Cardreader

De Xsarius Fusion HD beschikt over 1 interne kaartlezer.

Snelle chipset

De Xsarius Fusion HD is uitgerust met één van de meest 

moderne chipsets. De Broadcom 7362 beschikt over 

512MB DDR3 RAM geheugen en 256MB NAND Flash 

geheugen. Uw opdrachten worden hierdoor zeer snel 

uitgevoerd.
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Xsarius Combo HD

TIMESHIFTPVR UpscallingHDTV Twin Tuner

De Xsarius Combo HD dankt zijn naam aan de satelliet 

en kabel aansluiting waarover de Combo HD beschikt. 

Dit maakt de Xsarius Combo HD ideaal voor iedereen die 

zowel kabel als satelliet televisie willen ontvangen.

Steeds meer kanalen worden uitgezonden in de 

hoogwaardige bestandscompressie MPEG-4. Deze 

kunnen niet worden ontvangen door SD ontvangers. 

Met een HD ontvanger is de beeldkwaliteit aanzienlijk 

beter. De Xsarius Combo HD levert uitzonderlijk goede 

beeldprestaties. De Combo HD is een Full HD ontvanger.

Door het aansluiten van een externe harde schijf verandert 

de Xsarius Combo HD in een volwaardige personal video 

recorder. U kunt uw favoriete programma’s opnemen en 

op een later moment terug kijken. Wanneer een externe 

harde schijf is aangesloten behoort time-shifting ook tot 

de mogelijkheden. Time-shifting stelt u in staat om live 

uitzendingen te pauzeren en uitgesteld te hervatten.

De Xsarius Combo HD is eenvoudig in gebruik en biedt 

een uitgebreide hoeveelheid functies. Dankzij de 1-2-3 

wizard is uw ontvanger in slechts 3 stappen gereed voor 

gebruik. Verder beschikt de Combo HD over functies 

zoals de elektronische programma gids (EPG), teletekst, 

favorieten lijsten, etc.
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De Xsarius i-GO HD2 is een Full HD satelliet ontvanger 

waarmee u thuis of tijdens uw vakantie kunt genieten 

van HDTV op het hoogste niveau. Dankzij de 12 volts 

aansluiting is deze linux gestuurde ontvanger net als zijn 

voorganger zeer geschikt voor gebruik in uw caravan/ 

camper of op uw boot. 

Door de (SD & HD) Fastscan functie is het zoeken naar 

zenders kinderspel. In circa 3 minuten is de ontvanger 

gereed voor gebruik en staan de zenders keurig op 

volgorde. Tevens beschikt de i-GO HD2 over PVR 

mogelijkheden. Door het aansluiten van een externe harde 

schijf verandert de i-GO HD2 in een volwaardige digitale 

video recorder. Opnemen, afspelen of pauzeren van uw 

favoriete zender is nog nooit zo makkelijk geweest. Ook 

het afspelen van foto en video bestanden behoren tot de 

multimedia mogelijkheden van de i-GO HD2. De ontvanger 

maakt gebruik van EIT EPG (elektronische programma 

gids), waardoor u kunt genieten van een programma gids 

tot wel 7 dagen vooruit. 

Nieuw ten opzichte van zijn voorganger zijn de internet 

functies. Wanneer u de ontvanger aansluit op het 

internet kunt u het internet verkennen met de Opera 

webbrowser, Youtube video’s bekijken met de Youtube 

player, weersverwachtingen opvragen en foto of video 

bestanden streamen vanaf uw PC of NAS server. 

De ontvanger biedt ook ondersteuning voor HbbTV 

(Hybrid Broadcast Broadband TV). HbbTV is een nieuwe 

interactieve tv-dienst. HbbTV combineert naadloos TV 

diensten met breedband internet. Dankzij deze nieuwe 

interactieve dienst behoort onder andere het stemmen 

via uw televisie tot de mogelijkheden. Het gebruik 

maken van sociale netwerken, interactieve advertenties, 

programma gemist en programma gerelateerde diensten 

zoals digitale teletekst en elektronische programma gids 

zijn eveneens interactieve toevoegingen.

WEATHER
FORECAST

INCLUSIEF
QWERTY
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Xsarius Alpha HD10

TIMESHIFTPVR UpscallingHDTV Twin Tuner

Xsarius Alpha HD10

De Xsarius Alpha HD10 is een geavanceerde High 

Definition multimedia ontvanger. Naast het ontvangen 

van digitale HD televisie beschikt de Alpha HD10 namelijk 

over uitgebreide Personal Video Recording en multimedia 

mogelijkheden. Doordat gebruik gemaakt kan worden 

van verwisselbare tuners is de Alpha HD10 geschikt voor 

DVB-S2, DVB-C, of DVB-T ontvangst.

Een kanaal kijken en tegelijk een ander kanaal opnemen 

binnen dezelfde transponder inclusief timeshift 

functionaliteit. De harde schijf (2,5” SATA) kan zowel 

intern als extern aangesloten worden.

De opnames die u maakt zijn standaard beveiligd met een 

codering. Waardoor u uw opnames slechts 2 tot 3 dagen 

kunt terugkijken. Dankzij de automatische decodeer 

functie kunt u nadat de Alpha HD20 uw opnames 

gedecodeerd heeft uw opnames terug kijken wanneer u 

dat wilt.
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Xsarius Satmeter Pro 02 

De Xsarius Satmeter Pro 02 is ideaal bij het installeren van uw satelliet 

schotel. De satelliet meter meet de signaal en kwaliteit sterkte van diverse 

satellieten. Uw satelliet installatie is op deze wijze heel eenvoudig en 

precies uit te richten. Niets staat meer in de weg om van uw favoriete 

televisie programma te genieten. 

Spectrum analyzer

DVB compliant DVB S/S2 geschikt

Display 3,5” TFT-LCD

Schermresolutie 320X240

Signaal Optisch en akoestisch  

Accuduur +/- 4 uur

Afmeting 9,5 x 15,5 x 4,5 cm

Gewicht (+/- 0,4 KG)

Satellietmeting

C/N

BER

CBER/VBER 

MPEG 2 & MPEG 4

SD (mpeg 2)

HD (mpeg4)

Scans

Autoscan

TP scan

Blindscan

Overige

Software update

Azimuth & Elevation

DiSEqC control 1.0 en 1.2

•  Eenvoudig af te lezen 3.5” scherm  

• LCD interface en menu

• C/N & BER meting

• Optisch en akoestisch signaal

•  Accuduur van 4 uur bij normaal gebruik

• DisEqC 1.0/1.2 ondersteuning
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Xsarius Satmeter HD Plus

De Xsarius Satmeter HD Plus is een digitale satelliet meter met spectrum 

analyzer en elektronisch kompas. De Xsarius HD Satmeter plus helpt u bij 

het efficient en correct uitrichten van uw satellietschotel. De Satmeter HD 

Plus is eenvoudig in gebruik. De ontvangst kwaliteit wordt weergegeven 

als een nummerieke waarde en in een grafiek. Tevens kunt u vrij te 

ontvangen kanalen (zowel SD als HD kwaliteit) bekijken op het 3,5-inch 

TFT LCD scherm. U kunt dus zowel het SD signaal als het HD signaal zeer 

nauwkeurig meten. Hierdoor bent u ook bij de HD zenders verzekerd van 

een optimaal uitgerichte schotelinstallatie.

De digitale satelliet meter is handig bij het uitrichten van uw schotel. Het 

enige wat u hoeft te doen is de parameters van de gewenste satelliet 

in te voeren en u kunt uw schotel uitrichten met de informatie die de 

satmeter HD plus verstrekt. Door uw schotel accuraat uit te richten bent 

u gegarandeert van optimale beeldkwaliteit. Het menu is beschikbaar in 

diverse talen waaronder Nederlands, Engels, Duits en Frans.

Spectrum analyzer

DVB compliant DVB S/S2 geschikt

Display 3,5” TFT-LCD

Schermresolutie 320 X 240 pixels

Signaal Optisch en akoestisch  

Accuduur +/- 3 uur

Afmeting (cm) 9,4 x 15,9 x 5,5 cm

Gewicht (+/- 0,5KG)

Satellietmeting

C/N

BER

CBER/VBER 

MPEG 2 & MPEG 4

SD (mpeg 2)

HD (mpeg4)

Scans

Autoscan

TP scan

Blindscan

Fastscan

Overige

Software update

Azimuth & Elevation

DiSEqC control 1.0 en 1.2

• Kompas

• Hoekberekening

• Schotel installatie

• Satelliet zoeken

• Spectrum analyser

• Screenshot functie

• Satelliet herkenning

• HD meting (nieuw!)
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Xsarius Satmeter HD Combo Plus

De Xsarius Satmeter HD Combo Plus is een digitale combo meter met 

spectrum analyzer. De Xsarius Satmeter HD Combo Plus helpt u bij het 

efficient en correct uitrichten van uw satellietschotel, kabel en terrestrische 

signalen (DVB-T2/2 en DVB-C/C2).  De Satmeter HD Combo Plus  

is eenvoudig in gebruik en beschikt over een fastscan functie voor Canal 

Digitaal en TV Vlaanderen. De ontvangst kwaliteit wordt weergegeven 

als een numerieke waarde en in een grafiek. Tevens kunt u vrij te 

ontvangen kanalen (zowel SD als HD kwaliteit) bekijken op het 5-inch 

TFT LCD scherm. U kunt dus zowel het SD signaal als het HD signaal zeer 

nauwkeurig meten. Hierdoor bent u ook bij de HD zenders verzekerd van 

een optimaal uitgerichte installatie.

De digitale combo meter is handig bij het uitrichten van uw installatie. 

Het enige wat u hoeft te doen is de parameters in te voeren en u kunt uw 

installatie uitrichten met de informatie die de Satmeter HD Combo Plus 

verstrekt. Door uw installatie accuraat uit te richten bent u gegarandeerd 

van optimale beeldkwaliteit. Het menu is beschikbaar in diverse talen 

waaronder Nederlands, Engels, Duits en Frans.

Spectrum analyzer

DVB compliant Volledig DVB compliant

Display 5” TFT-LCD

Schermresolutie 480 X 300 pixels

Signaal Optisch en akoestisch 

Accuduur +/- 8 uur

Afmeting 23,3 x 13,5 x 5 cm

Gewicht (+/- 1,14 KG)

Satellietmeting

C/N

BER

CBER/VBER 

MPEG 2 & MPEG 4

SD (mpeg 2)

HD (mpeg4)

Scans

Autoscan

TP scan

Blindscan

Fastscan

 Overige

Software update

Azimuth & Elevation

DiSEqC control 1.0 en 1.2

• PVR functie

• Signaaltoon

• HDMI-uitgang

• SD en HD meting

• Screenshot functie

• MP3 playlist functie

• Satelliet herkenning

• AVIN input weergave

• Programma’s opnemen

• Live FTA kanalen bekijken

• Spectrum analyser + zoom

• Foto slideshow met muziek
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Xsarius Satmeter HD Easy

Satelliet installaties worden in een handomdraai zeer nauwkeurig 

uitgericht. DVB-S/S2 signalen worden eenvoudig en nauwkeurig gemeten 

(PWR, BER of S/N). Zowel SD als HD (MPEG-4) meting.

De Xsarius Satmeter HD Easy is een digitale HD satellietmeter. De Xsarius 

Satmeter HD Easy helpt u bij het efficiënt en correct uitrichten van 

satellietschotels (DVB-S/S2). Door de ingebouwde schotelbepaling kunt 

u vooraf de juiste Azimuth, Elevatie en Polarisatie aflezen. U kunt zowel 

het SD signaal als het HD signaal zeer nauwkeurig meten. Hierdoor bent u 

ook bij de HD zenders verzekerd van een optimaal uitgerichte installatie.

 

De Xsarius Satmeter HD Easy is zeer compact, gemakkelijk in gebruik 

heeft een kleurendisplay en LED-weergave voor signaalkwaliteit.  

Door de ingebouwde accu, met 3 uur accuduur, is geen externe voeding 

noodzakelijk. De Xsarius Satmeter HD Easy ondersteunt o.a. statische NIT 

satellietherkenning, S/N in dB, BER meting, DiseqC 1.0 en 1.1.  De Xsarius 

Satmeter HD Easy is ideaal voor onderweg of thuis.

Spectrum analyzer

DVB compliant DVB S/S2 geschikt

Display 2,4” TFT-LCD

Schermresolutie 240 X 320 pixels

Signaal Optisch en akoestisch  

Accuduur +/- 3 uur

Afmeting 16 X 8 X 4 cm

Gewicht (+/- 0.25 KG)

Satellietmeting

PWR

BER

S/N 

MPEG 2 & MPEG 4

SD (mpeg 2)

HD (mpeg4)

Scans

Autoscan

TP scan

Blindscan

Fastscan

Overige

Software update

Azimuth & Elevation

DiSEqC control  1.0 en 1.1

•  2,4” kleuren display

•  Li-Ion accu  

 met 3 uur accuduur

•  SD en HD meting

•  DiSEqC Switch Control 

 (1.0 & 1.1)

•  Software-upgrade via USB

•  S/N weergave in dB

•  Voorgeprogrammeerd

•  PWR, BER, MER of S/N meting

•  Ingebouwde zaklamp 
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Xsarius Satmeter HD Easy Pro

Satelliet installaties worden in een handomdraai zeer nauwkeurig 

uitgericht. DVB-S/S2 signalen worden eenvoudig en nauwkeurig gemeten 

(PWR, BER of S/N). Zowel SD als HD (MPEG-4) meting.

De Xsarius Satmeter HD Easy Pro is een professionele digitale HD 

satellietmeter. De Satmeter HD Easy Pro heeft o.a. spectrum analyzer, 

DiSEqC Scan en Multi Transponder meting. De Xsarius Satmeter HD Easy 

Pro helpt u bij het efficiënt en correct uitrichten van satellietschotels 

(DVB-S/S2). Door de ingebouwde schotelbepaling kunt u vooraf de juiste 

Azimuth, en Elevatie aflezen. U kunt zowel het SD signaal als het HD 

signaal zeer nauwkeurig meten. Hierdoor bent u ook bij de HD zenders 

verzekerd van een optimaal uitgerichte installatie.

 

De Xsarius Satmeter HD Easy Pro is zeer compact, gemakkelijk  

in gebruik heeft een kleurendisplay en LED-weergave voor signaalkwaliteit.  

Door de ingebouwde accu, met 9 – 10 uur accuduur, is geen externe 

voeding noodzakelijk. De Xsarius Satmeter HD Easy Pro ondersteunt o.a. 

statische NIT satellietherkenning, S/N in dB, BER en MER meting, DiseqC 

1.0, 1.1, 1.2, USALS en UniCable Support. De HD easy satmeter Pro is ideaal 

voor de professional, voor onderweg of thuis.

Spectrum analyzer

DVB compliant DVB S/S2 geschikt

Display 2,4” TFT-LCD 

Schermresolutie 240 X 320 pixels

Signaal Optisch en akoestisch  

Accuduur +/-  9-10 uur

Afmeting 16 x 8 x 4 cm

Gewicht (+/- 0.25 KG)

Satellietmeting

PWR

BER

S/N 

MPEG 2 & MPEG 4

SD (mpeg 2)

HD (mpeg4)

Scans

Autoscan

TP scan

Blindscan

Fastscan

Overige

Software update

Azimuth & Elevation

DiSEqC control  1.0, 1.1, 1.2 en 22khz 

• 2,4” Kleuren display

• Li-Ion accu met  

 9-10 uur accuduur

• Meet op SD en HD  

 transponders

• Diseqc Switch Control  

 (1.0 ,1.1, 1.2 & USALS)

• Software-upgrade via USB

• PWR, BER, MER of S/N meting

• Azimuth en Elevatie  

• Schotelbepaling

• Multi Transponder meting

• Voorgeprogrammeerd

• S/N weergave in dB

• Ingebouwde zaklamp
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De Xsarius UHD 100 is de nieuwste generatie media player. De media 

player is voorzien van een enorm krachtige ARM Cortex A9 processor, 

Realtek 1195 chipset  en 1 GB RAM-werkgeheugen. Met het nieuwste 

Android 4.4-besturingssysteem, Android KitKat en de Google Play Store 

heeft u toegang tot inmiddels meer dan 800.000 games en apps. Met 

Netflix, kunt u duizenden tv-series en films bekijken, veelal in HD kwaliteit. 

U kunt nu zeer eenvoudig op uw TV genieten van HD-films, Android 

games/apps en eenvoudig op internet surfen.

De Xsarius UHD 100 is voorzien van Kodi (XBMC) en de ondersteunt 

het afspelen van 4K-filmmateriaal. De media player beschikt naast een 

HDMI 1.4-aansluiting over beschikt over 3 volwaardige USB-aansluitingen 

(1x USB 3.0 en 2x USB 2.0). Hierdoor kunt u eenvoudig een harde schijf, 

toetsenbord en of muis aansluiten. Daarnaast is er een 3,5 mm-aansluiting 

voor hoofdtelefoon en microfoon, een optische audio-uitgang, een LAN-

aansluiting en een SD/MMC card reader aanwezig. Dankzij de ingebouwde 

WiFi ontvanger bent u binnen enkele ogenblikken verbonden met internet.

De Xsarius 4K UHD 100 - Ultra HD media player maakt van iedere TV 

een Smart TV. Installeer populaire apps, speel games en stream online 

uw video en muziek.

Processor Realtek 1195 chipset 3800 

3800 DMIPS ARM ACortex A9

RAM 1GB DDR3

Opslag 8GB EMMC

Android versie Android 4.4 Kitkat

Afmeting 170 x 115 x 24.5 mm

Gewicht (+/- 1.0 KG)

Aansluitingen

HDMI ingang

HDMI uitgang

Video uitgang

USB 2.0

USB 3.0• Ondersteuning van H.265 4K x 2K
• Miracast / Airplay ondersteund 
 Deel uw smartphone’s 
 (Android en iPhone)  
 mediabestand naar uw TV
•  HDMI in + HDMI uit en SATA-poort  
 ondersteuning
•  LAN: 10/ 100M/ 1000M Ethernet,  
 ingebouwde WiFi en externe antenne  
 voor een stabiele internet ontvangst
 
 

•  USB muis en toetsenbord bediening  
 en 2.4G remote ondersteuning
• XBMC ondersteuning voor perfect  
 support van 4K
•  Ondersteuning van USB 3.0 Host
•  Speel originele Blu-ray disks  
 af of Blu-ray disks ISO-images
•  Frame Packaging 3D, 2D-film  
 te converteren naar 3D beeld

Xsarius ultra HD media player UHD 100
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De Xsarius 4K UHD 100 - Ultra HD media player maakt van iedere TV 

een Smart TV. Installeer populaire apps, speel games en stream online 

uw video en muziek.

Xsarius ultra HD media player UHD 200
  

De Xsarius UHD 200 is de nieuwste generatie media player. De media 

player is voorzien van een enorm krachtige ARM Cortex A9r4 Quad Core 

processor, Amlogic S802 chipset en 2 GB RAM-werkgeheugen. Met het 

nieuwste Android 4.4-besturingssysteem, Android KitKat en de Google Play 

Store heeft u toegang tot inmiddels meer dan 800.000 games en apps. Met 

Netflix, kunt u duizenden tv-series en films bekijken, veelal in HD kwaliteit. U 

kunt nu  zeer eenvoudig op uw TV genieten van HD-films, Android games/

apps en eenvoudig op internet surfen.

De Xsarius UHD 200 is voorzien van Kodi (XBMC) en ondersteunt het 

afspelen van 4K-filmmateriaal. De media player beschikt naast een HDMI 

1.4-aansluiting over vier volwaardige USB-aansluitingen. Hierdoor kunt u 

eenvoudig een harde schijf, toetsenbord en of muis aansluiten. Daarnaast is 

er een 3,5 mm-aansluiting voor hoofdtelefoon en microfoon, een optische 

audio-uitgang, een LAN-aansluiting en een Micro SD card reader aanwezig. 

Dankzij de ingebouwde WiFi ontvanger bent u binnen enkele ogenblikken 

verbonden met internet. De Xsarius ultra HD media player UHD 200 is het 

nieuwe entertainment systeem voor in uw woonkamer. Met zijn krachtige 

hardware geniet u van een vloeiende bediening zonder schokken of 

haperingen. 

Processor Amlogic S802 Quad Cortex 

A9r4 2.0GHz Octo-core  

RAM 2GB DDR3

Opslag 16GB Nand Flash

Android versie Android 4.4 Kitkat

Afmeting 170 x 115 x 24.5 mm

Gewicht (+/- 1.0 KG)

Aansluitingen

HDMI ingang

HDMI uitgang

Video uitgang

USB 2.0

USB 3.0

• Ondersteuning van H.265 4K x 2K
• Miracast / Airplay ondersteund 
 Deel uw smartphone’s 
 (Android en iPhone)  
 mediabestand naar uw TV
•  HDMI uit en SATA-poort  
 ondersteuning
• Rj45 10 /100M Ethernet, ingebouwde  
 WiFi (5.8GHz en 2.5GHz) en externe  
  
 
 

 antenne voor een stabiele internet  
 ontvangst.
• USB muis en toetsenbord bediening  
 en 2.4G remote ondersteuning
• Bluetooth 4.0
 XBMC ondersteuning voor  
 perfect support van 4K
• Ondersteuning van USB 2.0 Host
• Eenvoudig up te daten via USB
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Xsarius ultra HD media player UHD 200 Lite 

De Xsarius UHD 200 Lite is de nieuwste generatie media player. De media 

player is voorzien van een enorm krachtige ARM Cortex A9r4 Quad Core 

processor, Amlogic S802 chipset en 2 GB RAM-werkgeheugen. Met het 

nieuwste Android 4.4-besturingssysteem, Android KitKat en de Google 

Play Store heeft u toegang tot inmiddels meer dan 800.000 games en 

apps. Met Netflix, kunt u duizenden tv-series en films bekijken, veelal in 

HD kwaliteit. U kunt nu  zeer eenvoudig op uw TV genieten van HD-films, 

Android games/apps en eenvoudig op internet surfen.

De Xsarius UHD 200 Lite is voorzien van Kodi (XBMC) en ondersteunt 

het afspelen van 4K-filmmateriaal. De media player beschikt naast een 

HDMI 1.4-aansluiting over twee volwaardige USB-aansluitingen. Hierdoor 

kunt u eenvoudig een harde schijf, toetsenbord en of muis aansluiten. 

Daarnaast is er een 3,5 mm-aansluiting voor hoofdtelefoon en microfoon, 

een optische audio-uitgang, een LAN-aansluiting en een Micro SD card 

reader aanwezig. Dankzij de ingebouwde WiFi ontvanger bent u binnen 

enkele ogenblikken verbonden met internet

De Xsarius 4K UHD 200 Lite - Ultra HD media player maakt van iedere 

TV een Smart TV. Installeer populaire apps, speel games en stream 

online uw video en muziek,

Processor Amlogic S802 Quad Cortex 

A9r4 2.0GHz Octo-core  

RAM 2GB DDR3

Opslag 16GB Nand Flash

Android versie Android 4.4 Kitkat

Afmeting 161 x 100 x 27.5 mm

Gewicht (+/- 0.85 KG)

Aansluitingen

HDMI ingang

HDMI uitgang

Video uitgang

USB 2.0

USB 3.0

• Ondersteuning van H.265 4K x 2K
• Miracast / Airplay ondersteund 
 Deel uw smartphone’s 
 (Android en iPhone)  
 mediabestand naar uw TV
•  HDMI uit en SATA-poort  
 ondersteuning
• Rj45 10 /100M Ethernet, ingebouwde  
 WiFi (5.8GHz en 2.5GHz) en externe  
  
 
 

 antenne voor een stabiele internet  
 ontvangst
• USB muis en toetsenbord bediening  
 en 2.4G remote ondersteuning
• Bluetooth 4.0
 XBMC ondersteuning voor  
 perfect support van 4K
• Ondersteuning van USB 2.0 Host
• Eenvoudig up te daten via USB
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• Ondersteuning van H.265 4K x 2K
• Miracast / Airplay ondersteund 
 Deel uw smartphone’s 
 (Android en iPhone)  
 mediabestand naar uw TV
•  HDMI uit en SATA-poort  
 ondersteuning
• Rj45 10 /100M Ethernet, ingebouwde  
 WiFi (5.8GHz en 2.5GHz) en externe  
  
 
 

 antenne voor een stabiele internet  
 ontvangst
• USB muis en toetsenbord bediening  
 en 2.4G remote ondersteuning
• Bluetooth 4.0
 XBMC ondersteuning voor  
 perfect support van 4K
• Ondersteuning van USB 2.0 Host
• Eenvoudig up te daten via USB

De Xsarius 4K UHD Mini - Ultra HD media player maakt van iedere TV 

een Smart TV. Installeer populaire apps, speel games en stream online 

uw video en muziek.

Xsarius ultra HD media player UHD Mini

De Xsarius 4K UHD Mini - Ultra HD media player maakt gebruikt van 

het veelzijdige Android besturingssysteem. U kunt de UHD Mini direct 

aansluiten op de HDMI poort van uw TV. Met de Xsarius 4K UHD Mini 

maakt u van iedere TV een Smart TV. Installeer populaire apps, speel 

games en stream online uw video en muziek.

Processor Amlogic S802 Quad Cortex 

A9r4 2.0GHz Octo-core  

RAM 2GB DDR3

Opslag 16GB Nand Flash

Android versie Android 4.4 Kitkat

Afmeting 170 x 115 x 24.5 mm

Gewicht (+/- 1.0 KG)

Aansluitingen

HDMI ingang

HDMI uitgang

Video uitgang

USB 2.0

USB 3.0
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Notities


