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De Coolstream   

Trinity Duo beschikt  

over maar liefst 2 tuners

High-end Full HD Mediaspeler

De Coolstream Trinity Duo is een High-end 

Full-HD ontvanger. Fenomenale HD beelden 

worden weergegeven op uw televisie. Dankzij de 

juiste combinatie van hardware componenten 

verzekerd de Coolstream Trinity DUO u van 

uitstekende HD beeld en geluidskwaliteit. Films 

en televisie programma’s komen het beste 

tot hun recht in high definitie. U en uw familie 

kunnen gaan genieten van vele HD programma’s. 

De beelden zijn kristalhelder en haarscherp.

Unieke mogelijkheden

De Coolstream Trinity DUO biedt unieke 

mogelijkheden. De ontvanger verandert in 

een volwaardige PVR zodra u een extern 

opslagmedium aansluit. De mediaspeler stelt 

u in staat tot het bekijken van films en het 

afspelen van muziek. Sluit uw ontvanger aan 

op het internet om live televisie te kijken op uw 

computer. Dankzij de Yweb interface kunt u de 

ontvanger eenvoudig bedienen en instellen via 

uw PC. Geniet van duizenden radiozenders, 

youtube video’s en nog veel meer.

Neutrino HD besturingssysteem

Neutrino HD is een linux gebaseerd 

besturingssysteem met een heldere menu 

structuur. Het besturingssysteem is zeer stabiel 

en biedt vele mogelijkheden. De vormgeving 

van de menu’s kan worden aangepast naar uw 

persoonlijke voorkeur.

Zeer compact

Hoewel de Coolstream Trinity DUO over vele 

aansluitingen beschikt is de ontvanger klein en 

compact gebleven. De ontvanger is 24CM breed, 

18CM diep, en 3CM hoog. Een losse bracket is 

meegeleverd waarmee u de ontvanger in een 

staande positie naast uw televisie kunt plaatsen.

Single & Multi EPG

De elektronische programmagids geeft 

een overzicht van het uitzendschema. De 

Coolstream Trinity DUO beschikt zowel over 

een Single als een Multi EPG. In de Single EPG 

treft u de zender- programmering van het kanaal 

waarop u bent afgestemd. De Multi EPG geeft 

een overzicht van meerdere kanalen.

High-end Full HD 

TWIN TUNER
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Krachtige hardware 

 De Coolstream Trinity DUO is uitgerust met een 

zeer krachtige high-speed processor. De interne 

kaartlezer kan gebruikt worden voor het uitlezen 

van uw smartcard. Alle vereiste aansluitingen zijn 

aanwezig.

3 jaar garantie

Meer kracht, meer snelheid en meer plezier! 

De Coolstream Trinity DUO is simpelweg 

meer. Coolstream neemt de grootste zorg om 

kwaliteitsproducten aan te bieden. Coolstream 

biedt 3 jaar garantie op dit product.

Stilvol ontwerp

Het ontwerp van de Coolstream Trinity DUO 

is uniek. Een losse bracket is meegeleverd 

waardoor u de ontvanger in een staande positie 

kan neerzetten.

HD Duo Picture in Picture (HD PIP) 

Het Neutrino HD besturingssysteem biedt een 

unieke “HD picture in Picture” functie. Dankzij 

de HD Duo Picture in Picture functie kunt u 

gelijktijdig twee programma’s op dezelfde 

transponder volgen.

Favorietenlijsten

Creeer zoveel favorietenlijsten als u wenst. 

De zendervolgorde in de eerste favorietenlijst 

bepaald de nummering van de kanalen. U kunt 

uw favorietenlijsten aanmaken of bewerken 

via het menu of de (Yweb) web interface. Om 

gebruik te kunnen maken van de web interface 

dient u de Trinity aan te sluiten op het internet. 

Ieder familie lid kan zijn eigen favorietenlijst 

maken met zijn eigen favoriete zenders.  

Timers

U hoeft uw favoriete programma’s nooit meer 

te missen door het instellen van een timer. De 

Trinity zal automatisch een opname maken of 

naar het geselecteerde kanaal zappen op het 

gewenste moment. U kunt een opname of een 

zap timer instellen in het timer menu. Het is ook 

mogelijk om via de EPG een timer in te stellen. 

Internet functionaliteiten

Sluit de ontvanger aan op het internet om de 

mogelijkheden van de ontvanger optimaal te 

benutten. Wanneer u de ontvanger aansluit op 

het internet kunt u ondermeer genieten van 

Youtube video’s en internet radio. 

Meertalige handleiding

Een uitgebreide handleiding is meegeleverd met 

de Coolstream ontvangers. De handleiding is 

meertalig en bevat Engels, Nederlands en Duitse 

instructies.

Mediaspeler

De Trinity is een geweldige mediaspeler. U 

kunt opnames, films, afbeeldingen en muziek 

afspelen vanaf een extern opslagmedium. De 

Trinity beschikt over USB2.0 aansluitingen en 

een e-SATA aansluiting. Deze kunnen gebruikt 

worden voor het aansluiten van een extern 

opslag medium (bijvoorbeeld een USB stick 

of externe hardeschijf). Indien uw ontvanger is 

aangesloten op uw lokale netwerk kunt u ook 

media bestanden op uw computer afspelen. 

De Trinity ondersteund een grote variëteit aan 

media bestanden (.mkv, .avi, .mov, .mp4, .mp3, 

.jpeg, .jpg, etc.

High-end Full HD 

TWIN TUNER

Unieke multi room oplossing
Live televisie op elke scherm in  
uw huis met maar één ontvanger.

Dankzij DLNA-technologie kan de Trinity 

DUO gebruikt worden om live televisie op 

tablets, smartphones en smart TV’s met een 

internetaansluiting te bekijken.
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Fenomenale HD beeldkwaliteit

De Coolstream Zee biedt fenomenale HD beeld 

kwaliteit. Door de juiste combinatie van hardware 

componenten beschikt de Coolstream Zee over 

uitzonderlijk hoge beeld en geluidskwaliteit. 

Films en televisie programma’s komen het beste 

tot hun recht in HD kwaliteit. U en uw familie 

kunnen gaan genieten van vele HD programma’s. 

De beelden zijn kristalhelder en haarscherp.

Timers

U hoeft uw favoriete programma’s nooit meer 

te missen door het instellen van een timer. De 

Coolstream Zee zal automatisch een opname 

maken of naar het geselecteerde kanaal zappen 

op het gewenste moment. U kunt een opname 

of een zap timer instellen in het timer menu. Het 

is ook mogelijk om via de EPG een timer in te 

stellen. 

Stijlvol ontwerp

Het ontwerp van de Coolstream zee is elegant. 

Het voorpaneel is geraffineerd afgewerkt met 

mooie details, zoals de subtiele logo’s en 

aluminium afwerking. De standby toets op de 

voorzijde van de ontvanger is LED verlicht. 

De kleur hiervan is helder rood. In het menu 

van de ontvanger is het mogelijk om de LED 

eigenschappen in te stellen.

Bedien de ontvanger met uw PC

Verbindt de Coolstream Zee met het internet 

om gebruik te kunnen maken van de (Yweb) 

interface. De Coolstream Zee krijgt een eigen IP 

adres toegewezen dat gebruikt kan worden om 

verbinding te maken met de ontvanger vanaf 

uw computer. U kunt de ontvanger bedienen en 

instellen door het IP adres van de ontvanger in te 

voeren in de webbrowser op uw PC. 

PVR-Ready

De Coolstream Zee is een zogeheten single 

tuner. De ontvanger verandert in een volwaardige 

PVR zodra u een extern opslagmedium aansluit. 

Het externe opslagmedium kan aangesloten 

worden op één van de USB2.0 aansluitingen. Uw 

opnames worden ongecodeerd opgeslagen. U 

kunt u opnames ten alle tijden terug zien. 

HD Picture in Picture

Het NeutrinoHD besturingssysteem biedt een 

unieke HD Picture in Picture (PIP) functie. De  

PIP functie maakt het mogelijk om gelijktijdig 

twee programma’s te kijken. Één van de zenders 

wordt klein weergegeven in de hoek van het 

scherm. U kunt de afmetingen en positie van 

het 2de scherm aanpassen. De Coolstream Zee 

is een single tuner waardoor het enkel mogelijk 

is om een 2de kanaal te kijken binnen dezelfde 

transponder.    

Geniet van vele radio kanalen

Als toevoeging op de standaard radio kanalen 

kunt u luisteren naar een grote hoeveelheid 

internet radio kanalen. Dankzij de Icecast 

applicatie kunt u genieten van duizenden MP3 

radio streams.

3 jaar garantie

Coolstream staat garant voor een kwalitatief 

product. Naast de wettelijk verplichte garantie 

periode van 2 jaar biedt coolstream een extra jaar 

garantie op zijn producten. U krijgt 3 jaar garantie 

op uw product.

High-end Full HD 
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Aanpasbare OSD menu’s

De Neutrino HD menu’s zijn geheel naar eigen 

wens vorm te geven en in te delen. Zo kunt u 

de kleuren, lettertype grotes en stijl met enkele 

eenvoudige handelingen naar uw persoonlijke 

voorkeur aanpassen. Ook kunt u de indeling 

van de menu’s aanpassen. U kunt bijvoorbeeld 

ongebruikte menu opties onzichtbaar maken. 

Het Neutrino HD besturingssysteem biedt veel 

opties die u niet allemaal dagelijks zult gebruiken.

Favorietenlijsten

Creeer zoveel favorietenlijsten als u wenst. 

De zendervolgorde in de eerste favorietenlijst 

bepaald de nummering van de kanalen. U kunt 

uw favorietenlijsten aanmaken of bewerken via 

het menu of de (Yweb) web interface. Om gebruik 

te kunnen maken van de web interface dient u 

de Coolstream Zee aan te sluiten op het internet. 

Ieder familie lid kan zijn eigen favorietenlijst 

maken met zijn eigen favoriete zenders.  

Meertalige handleiding

Een uitgebreide handleiding is meegeleverd met 

de Coolstream ontvangers. De handleiding is 

meertalig en bevat Engels, Nederlands en Duitse 

instructies. 

Ouderlijk toezicht

Door het instellen van ouderlijk toezicht voorkomt 

u dat uw kinderen ongeschikte programma’s 

zien. Het Neutrino HD besturingssysteem biedt 

geschikte opties voor het instellen van ouderlijk 

toezicht.

Single & Multi EPG

De elektronische programma gids (EPG) geeft een 

overzicht van het uitzendschema. De ontvanger 

beschikt zowel over een single als Multi EPG. 

De Single EPG geeft het uitzendschema van 

het kanaal waarop u afgestemd bent weer. In 

de Multi EPG wordt de programmering van 

meerdere kanalen weergegeven.

Specificaties

> Full HD 1080P beeld kwaliteit

> Uitstekende geluidskwaliteit

> Zeer snelle en krachtige processor

> LED-Display

> Ziggo Scan

> Fast Scan

> Uw favoriete programma’s opnemen**

 (Afhankelijk van de beperkingen  

 die uw provider heeft ingesteld)

> Neutrino HD besturingsysteem (linux)

> Gebruiksvriendelijke aanpasbare menu’s

> Eenvoudig te gebruiken programmagids  

 (Single & Multi EPG)

> Opnames inplannen door  

 het instellen van een opname timer

> Live televisie naar uw computer streamen

> Creëer uw eigen favorietenlijsten  

 en sorteer kanaal volgorde

> Geavanceerde ouderlijk toezicht functionaliteit

> Uitgebreide handleiding inbegrepen (EN/DE/NL)

> HD Duo-Decoding (Picture in Picture) 

> Timeshift ondersteuning (pauzeer live uitzending)**

> Mediaspeler (.MKV, .AVI, .MOV, .MP4, etc.)

> Youtube videos afspelen met Youtube player

> Ondersteuning voor multi-audio,  

 ondertiteling en markering

> Een interne kaartlezer 

> Een CI module kan in het CI slot geplaatst worden

> Minder dan 0.5 Watt  

 stroomverbruik in Deep-Standby

> Multi room technologie: live televisie kijken  

 op smart TV’s tablets en smartphones

Voor sommige van de bovengenoemde 

functionaliteitenis een internet*  

of een extern opslag medium** vereist.

*** Client vereist DLNA-functie

High-end Full HD 
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Fenomenale HD beeldkwaliteit

De Coolstream Zee biedt fenomenale HD beeld 

kwaliteit. Door de juiste combinatie van hardware 

componenten beschikt de Coolstream Zee over 

uitzonderlijk hoge beeld en geluidskwaliteit. 

Films en televisie programma’s komen het beste 

tot hun recht in HD kwaliteit. U en uw familie 

kunnen gaan genieten van vele HD programma’s. 

De beelden zijn kristalhelder en haarscherp.

Timers

U hoeft uw favoriete programma’s nooit meer 

te missen door het instellen van een timer. De 

Coolstream Zee zal automatisch een opname 

maken of naar het geselecteerde kanaal zappen 

op het gewenste moment. U kunt een opname 

of een zap timer instellen in het timer menu. Het 

is ook mogelijk om via de EPG een timer in te 

stellen. 

Stijlvol ontwerp

Het ontwerp van de Coolstream zee is elegant. 

Het voorpaneel is geraffineerd afgewerkt met 

mooie details, zoals de subtiele logo’s en 

aluminium afwerking. De standby toets op de 

voorzijde van de ontvanger is LED verlicht. 

De kleur hiervan is helder rood. In het menu 

van de ontvanger is het mogelijk om de LED 

eigenschappen in te stellen.

Bedien de ontvanger met uw PC

Verbindt de Coolstream Zee met het internet 

om gebruik te kunnen maken van de (Yweb) 

interface. De Coolstream Zee krijgt een eigen IP 

adres toegewezen dat gebruikt kan worden om 

verbinding te maken met de ontvanger vanaf 

uw computer. U kunt de ontvanger bedienen en 

instellen door het IP adres van de ontvanger in te 

voeren in de webbrowser op uw PC. 

PVR-Ready

De Coolstream Zee is een zogeheten single 

tuner. De ontvanger verandert in een volwaardige 

PVR zodra u een extern opslagmedium aansluit. 

Het externe opslagmedium kan aangesloten 

worden op één van de USB2.0 aansluitingen. Uw 

opnames worden ongecodeerd opgeslagen. U 

kunt u opnames ten alle tijden terug zien. 

HD Picture in Picture

Het NeutrinoHD besturingssysteem biedt een 

unieke HD Picture in Picture (PIP) functie. De  

PIP functie maakt het mogelijk om gelijktijdig 

twee programma’s te kijken. Één van de zenders 

wordt klein weergegeven in de hoek van het 

scherm. U kunt de afmetingen en positie van 

het 2de scherm aanpassen. De Coolstream Zee 

is een single tuner waardoor het enkel mogelijk 

is om een 2de kanaal te kijken binnen dezelfde 

transponder.    

Geniet van vele radio kanalen

Als toevoeging op de standaard radio kanalen 

kunt u luisteren naar een grote hoeveelheid 

internet radio kanalen. Dankzij de Icecast 

applicatie kunt u genieten van duizenden MP3 

radio streams.

3 jaar garantie

Coolstream staat garant voor een kwalitatief 

product. Naast de wettelijk verplichte garantie 

periode van 2 jaar biedt coolstream een extra jaar 

garantie op zijn producten. U krijgt 3 jaar garantie 

op uw product.

2
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Twin Tuner Full HD ontvanger
met veel mogelijkheden

Aanpasbare OSD menu’s

De Neutrino HD menu’s zijn geheel naar eigen 

wens vorm te geven en in te delen. Zo kunt u 

de kleuren, lettertype grotes en stijl met enkele 

eenvoudige handelingen naar uw persoonlijke 

voorkeur aanpassen. Ook kunt u de indeling 

van de menu’s aanpassen. U kunt bijvoorbeeld 

ongebruikte menu opties onzichtbaar maken. 

Het Neutrino HD besturingssysteem biedt veel 

opties die u niet allemaal dagelijks zult gebruiken.

Favorietenlijsten

Creeer zoveel favorietenlijsten als u wenst. 

De zendervolgorde in de eerste favorietenlijst 

bepaald de nummering van de kanalen. U kunt 

uw favorietenlijsten aanmaken of bewerken via 

het menu of de (Yweb) web interface. Om gebruik 

te kunnen maken van de web interface dient u 

de Coolstream Zee aan te sluiten op het internet. 

Ieder familie lid kan zijn eigen favorietenlijst 

maken met zijn eigen favoriete zenders.  

Meertalige handleiding

Een uitgebreide handleiding is meegeleverd met 

de Coolstream ontvangers. De handleiding is 

meertalig en bevat Engels, Nederlands en Duitse 

instructies. 

Ouderlijk toezicht

Door het instellen van ouderlijk toezicht voorkomt 

u dat uw kinderen ongeschikte programma’s 

zien. Het Neutrino HD besturingssysteem biedt 

geschikte opties voor het instellen van ouderlijk 

toezicht.

Single & Multi EPG

De elektronische programma gids (EPG) geeft een 

overzicht van het uitzendschema. De ontvanger 

beschikt zowel over een single als Multi EPG. 

De Single EPG geeft het uitzendschema van 

het kanaal waarop u afgestemd bent weer. In 

de Multi EPG wordt de programmering van 

meerdere kanalen weergegeven.

Specificaties

- Full HD (1080p) ontvanger voor haarscherp  

   beeld

- Twin DVB-S tuners

- EPG - elektronische programmagids

- Live TV kijken en gelijktijdig 6 programma’s   

   opnemen

- Neutrino HD besturingssysteem (Linux)

- HD Picture in Picture

- Razendsnel Gigabit internet via de         

   ethernetaansluiting

- Interne kaartlezer en CI+ slot

- Video’s van YouTube afspelen

- OLED-display

- Multi Room Technology: live televisie kijken op 

smartphones, tablets en smart TV’s
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Fenomale HD beeldkwaliteit

De Coolstream Neo2 biedt fenomenale HD 

beeld kwaliteit. Door de juiste combinatie van 

hardware componenten beschikt de Coolstream 

Neo2 over uitzonderlijk hoge beeld en geluids- 

kwaliteit. Films en televisie programma’s komen 

het beste tot hun recht in HD kwaliteit. U en 

uw familie kunnen gaan genieten van vele HD 

programma’s. De beelden zijn kristalhelder en 

haarscherp.

Timers

U hoeft uw favoriete programma’s nooit meer te 

missen door het instellen van een timer. De Neo2 

zal automatisch een opname maken of naar het 

geselecteerde kanaal zappen op het gewenste 

moment. U kunt een opname of een zap timer 

instellen in het timer menu. Het is ook mogelijk 

om via de EPG een timer in te stellen. 

Stijlvol ontwerp

De behuizing van de Coolstream Neo² is stijlvol 

vormgegeven. Het voorpaneel is geraffineerd 

afgewerkt met mooie details, zoals de subtiele 

logo’s en aluminium afwerking. De stand-by 

knop op de voorzijde van de ontvanger is LED 

verlicht. De kleur hiervan is helderblauw. In het 

menu van de ontvanger is het mogelijk om de 

LED eigenschappen in te stellen.

Bedien de ontvanger met uw PC

Wanneer de ontvanger is aangesloten in uw 

thuisnetwerk kan er gebruik gemaakt worden 

van de (Yweb) web interface. Uw ontvanger zal 

een eigen IP adres toegewezen krijgen zodra 

deze is aangesloten op het internet. Via uw 

computer kunt u de Coolstream Neo² instellen 

en bedienen.

HD Twin PVR

Coolstream Neo2 is een volwaardige HD Twin 

PVR. Door het aansluiten van de dubbele tuner 

kunt u max. 7 kanalen opnemen en gelijktijdig 

een 8ste kanaal bekijken. Het aantal gelijktijdige 

opnames kan gelimiteerd zijn door uw provider. 

Opnames worden automatisch gedecodeerd 

opgeslagen op de interne HDD wanneer u 

gebruik maakt van de interne kaart-lezer. U kunt 

uw opnames terug kijken wanneer u wilt.

HD Picture in Picture

De Coolstream Neo2 beschikt over de unieke 

“HD Picture in Picture” functie. U kunt gelijktijdig 

twee programma’s volgen in hetzelfde scherm. U 

kunt de afmetingen en de positie van het tweede 

scherm naar wens aanpassen.

Geniet van vele radio kanalen

Naast de gebruikelijke radiozenders zijn er tal 

van internet radiozenders die u kunt beluisteren. 

Dankzij de Icecast applicatie kunt u duizenden 

MP3 radiostreams via het internet afspelen. U 

kunt genieten van een enorme hoeveelheid 

radiozenders. 

3 jaar garantie

Coolstream staat garant voor een kwalitatief 

product. Naast de wettelijk verplichte garantie 

periode van 2 jaar biedt coolstream een extra jaar 

garantie op zijn producten. U krijgt 3 jaar garantie 

op uw product.

De Coolstream Neo2 biedt veel mogelijkheden

TEST
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Aanpasbare OSD menu’s

De Neutrino HD menu’s zijn geheel naar eigen 

wens vorm te geven en in te delen. Zo kunt u 

de kleuren, lettertype grotes en stijl met enkele 

eenvoudige handelingen naar uw persoonlijke 

voorkeur aanpassen. Ook kunt u de indeling 

van de menu’s aanpassen. U kunt bijvoorbeeld 

ongebruikte menu opties onzichtbaar maken. 

Het Neutrino HD besturingssysteem biedt veel 

opties die u niet allemaal dagelijks zult gebruiken.

Favorietenlijsten

Creeer zoveel favorietenlijsten als u wenst. 

De zendervolgorde in de eerste favorietenlijst 

bepaald de nummering van de kanalen. U kunt 

uw favorietenlijsten aanmaken of bewerken via 

het menu of de (Yweb) web interface. Om gebruik 

te kunnen maken van de web interface dient u 

de Coolstream Zee aan te sluiten op het internet. 

Ieder familie lid kan zijn eigen favorietenlijst 

maken met zijn eigen favoriete zenders.   

Meertalige handleiding

Een uitgebreide handleiding is meegeleverd met 

de Coolstream ontvangers. De handleiding is 

meertalig en bevat Engels, Nederlands en Duitse 

instructies. 

Ouderlijk toezicht

Door het instellen van ouderlijk toezicht voorkomt 

u dat uw kinderen ongeschikte programma’s 

zien. Het Neutrino HD besturingssysteem biedt 

opties voor het instellen van ouderlijk toezicht.

Single & Multi EPG

De elektronische programma gids (EPG) geeft een 

overzicht van het uitzendschema. De ontvanger 

beschikt zowel over een Single als Multi EPG. 

De Single EPG geeft het uitzendschema van 

het kanaal waarop u afgestemd bent weer. In 

de Multi EPG wordt de programmering van 

meerdere kanalen weergegeven.

Mediaspeler

De Coolstream Neo2 is een geweldige media 

speler. Speel uw opnames, video’s, afbeeldingen 

of muziek af vanaf de interne hardeschijf of 

een extern opslag medium. De Neo2 beschikt 

over een e-SATA en USB aansluitingen. Beiden 

kunnen gebruikt worden voor het aansluiten van 

een extern opslagmedium. Indien de ontvanger 

is aangesloten op uw thuisnetwerk kunt u ook 

media bestanden afspelen vanaf uw computer 

of NAS server. De Neo2 ondersteund een grote 

variëteit aan media bestanden (.mkv, .avi, .mov, 

.mp4, .mp3, .jpeg, .jpg, etc.

Meer kracht, meer snelheid
meer plezier. Simpelweg meer!

“De Coolstream Neo2 is de alleskunner waar we vrolijk van worden. Voor de beginnende en de gevorderde gebruiker een goede keuze” - TotaalTV
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De Coolstream Trinity 

is beschikbaar in zwart 

of in witte uitvoering. 

Full HD media player

De Coolstream Trinity is een Full HD ontvanger. 

Fenomenale HD beelden worden weergegeven 

op uw televisie. Dankzij de juiste combinatie 

van hardware componenten verzekerd de 

Coolstream Trinity u van uitstekende HD beeld en 

geluidskwaliteit. Films en televisie programma’s 

komen het beste tot hun recht in high definitie. 

U en uw familie kunnen gaan genieten van vele 

HD programma’s. De beelden zijn kristalhelder 

en haarscherp. 

Unieke mogelijkheden

De Trinity beschikt over unieke mogelijkheden. 

De ontvanger verandert in een volwaardige PVR 

zodra u een extern opslagmedium aansluit. De 

mediaspeler stelt u in staat tot het afspelen van 

al uw opnames, video’s, muziek en afbeeldingen. 

Sluit de ontvanger aan het op het internet om 

live televisie te kijken op uw computer. Dankzij 

de Yweb interface kunt u de Coolstream Trinity 

bedienen en instellen vanaf uw computer. Geniet 

van internet radio, youtube videos en nog veel 

meer...

Neutrino HD besturingssysteem

Neutrino HD is een Linux gebaseerd besturings-

systeem met een heldere menu structuur. 

Het besturingssysteem is zeer stabiel en biedt 

uitgebreide mogelijkheden. De vormgeving van 

de menu’s kunnen aangepast worden naar uw 

persoonlijke voorkeur. 

Zeer compact

Hoewel de ontvanger over veel verschillende 

aansluitingen beschikt is de ontvanger klein en 

compact. De ontvanger is 24cm breed, 18cm 

diep en 3cm hoog. De Coolstream Trinity wordt 

geleverd met een losse bracket waardoor u de 

ontvanger in een staande positie kan plaatsen.  

Single & Multi EPG

De elektronische programma gids (EPG) geeft een 

overzicht van het uitzendschema. De ontvanger 

beschikt zowel over een Single als Multi EPG. 

De Single EPG geeft het uitzendschema van 

het kanaal waarop u afgestemd bent weer. In 

de Multi EPG wordt de programmering van 

meerdere kanalen weergegeven. 

• M E I  2 0 1 4 •
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Compact, betrouwbaar
en zeer krachtig

Krachtige hardware 

De Trinity is uitgerust met een zeer krachtige 

high-speed processor (1250DMIPS). De interne 

kaartlezer kan gebruikt worden voor het lezen 

van de smartcard van uw provider. Alle vereiste 

aansluitingen zijn beschikbaar. 

3 jaar garantie

Meer kracht, meer snelheid en meer plezier! 

De Trinity is simpelweg meer. Coolstream staat 

garant voor een kwalitatief product. Naast de 

wettelijk verplichte garantie periode van 2 jaar 

biedt coolstream een extra jaar garantie op zijn 

producten. U krijgt 3 jaar garantie op uw product.

Stijlvol ontwerp

Het ontwerp van de Coolstream Trinity is uniek. 

De ontvanger kan besteld worden in het wit of 

in het zwart. U kunt de Coolstream Trinity in de 

meegeleverde bracket plaatsen waardoor deze 

in een staande positie neergezet kan worden.  

HD Picture in Picture (PIP)

Het NeutrinoHD besturingssysteem biedt een 

unieke HD Picture in Picture (PIP) functie. De  

PIP functie maakt het mogelijk om gelijktijdig 

twee programma’s te kijken. Één van de zenders 

wordt klein weergegeven in de hoek van het 

scherm. U kunt de afmetingen en positie van het 

2de scherm aanpassen. De Trinity is een single 

tuner waardoor het enkel mogelijk is om een 2de 

kanaal te kijken binnen dezelfde transponder. 

Favorietenlijsten

Creeer zoveel favorietenlijsten als u wenst. 

De zendervolgorde in de eerste favorietenlijst 

bepaald de nummering van de kanalen. U kunt 

uw favorietenlijsten aanmaken of bewerken 

via het menu of de (Yweb) web interface. Om 

gebruik te kunnen maken van de web interface 

dient u de Trinity aan te sluiten op het internet. 

Ieder familie lid kan zijn eigen favorietenlijst 

maken met zijn eigen favoriete zenders.  

Timers

U hoeft uw favoriete programma’s nooit meer 

te missen door het instellen van een timer. De 

Trinity zal automatisch een opname maken of 

naar het geselecteerde kanaal zappen op het 

gewenste moment. U kunt een opname of een 

zap timer instellen in het timer menu. Het is ook 

mogelijk om via de EPG een timer in te stellen. 

Internet functionaliteiten

Sluit de ontvanger aan op het internet om de 

mogelijkheden van de ontvanger optimaal te 

benutten. Wanneer u de ontvanger aansluit op 

het internet kunt u ondermeer genieten van 

Youtube video’s en internet radio. 

Meertalige handleiding

Een uitgebreide handleiding is meegeleverd met 

de Coolstream ontvangers. De handleiding is 

meertalig en bevat Engels, Nederlands en Duitse 

instructies.

Mediaspeler

De Trinity is een geweldige mediaspeler. U 

kunt opnames, films, afbeeldingen en muziek 

afspelen vanaf een extern opslagmedium. De 

Trinity beschikt over USB2.0 aansluitingen en 

een e-SATA aansluiting. Deze kunnen gebruikt 

worden voor het aansluiten van een extern 

opslag medium (bijvoorbeeld een USB stick 

of externe hardeschijf). Indien uw ontvanger is 

aangesloten op uw lokale netwerk kunt u ook 

media bestanden op uw computer afspelen. 

De Trinity ondersteund een grote variëteit aan 

media bestanden (.mkv, .avi, .mov, .mp4, .mp3, 

.jpeg, .jpg, etc.
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Neutrino HD besturingssysteem

Het Neutrino HD besturingssysteem biedt 

uitgebreide mogelijkheden. Geniet van de heldere 

en eenvoudig te begrijpen menu’s. Neutrino HD 

is een linux gebasseerd besturingssysteem. Het 

besturingssysteem werkt zeer stabiel en biedt 

vele mogelijkheden.

 

Ongekende opname capaciteit

De opname capaciteit van de Coolstream Tank 

is ongekend. U kunt maximaal 8 programma’s 

gelijktijdig opnemen. U kunt ook gebruik 

maken van timeshift en timeshift recording 

(TSR). Dankzij de timeshift functie kunt u live 

uitzendingen pauzeren. Permanente timeshift 

kan ingeschakeld of uitgeschakeld worden. 

Single & Multi EPG

De elektronische programma gids (EPG) toont 

het uitzendschema. Neutrino HD beschikt over 

een Single en Multi EPG. De Single EPG toont 

de programmering van het kanaal waarop u 

afgestemd bent. In de Multi EPG wordt de 

programmering van meerdere zenders getoond. 

Favorietenlijsten

Creeer zoveel favorietenlijsten als u wenst. 

De zendervolgorde in de eerste favorietenlijst 

bepaald de nummering van de kanalen. U kunt 

uw favorietenlijsten aanmaken of bewerken 

via het menu of de (Yweb) web interface. Ieder 

familie lid kan zijn eigen favorietenlijst maken. 

HD Picture in Picture

De Coolstream Tank beschikt over de unieke 

“HD Picture in Picture” functie. U kunt gelijktijdig 

twee programma’s volgen in hetzelfde scherm. U 

kunt de afmetingen en de positie van het tweede 

scherm naar wens aanpassen.

3 jaar garantie

Meer kracht, meer snelheid en meer plezier! De 

Coolstream Tank is simpelweg meer! Coolstream 

staat garant voor een kwalitatief product. Naast 

de wettelijk verplichte garantie periode van 2 jaar 

biedt coolstream een extra jaar garantie op zijn 

producten. U krijgt 3 jaar garantie op uw product.

Internet functionaliteiten

Sluit de ontvanger aan op het internet om de 

mogelijkheden van de ontvanger optimaal te 

benutten. Wanneer u de ontvanger aansluit op 

het internet kunt u ondermeer genieten van 

Youtube video’s en internet radio. 

Fenomenale HD beeldkwaliteit

De Coolstream Tank is een Full HD ontvanger. 

Fenomenale HD beelden worden weergegeven 

op uw televisie. Films en televisie programma’s 

komen het beste tot hun recht in high definitie. 

U en uw familie kunnen gaan genieten van vele 

HD programma’s.

Plug and play tuners

De Coolstream Tank is een krachtige high-end 

Full-HD mediarecorder waarmee u satelliet, 

kabel of terrestrisch signaal kan ontvangen. De 

Coolstream Tank kan uitgerust worden met vier 

tuners. Twee van de vier tuners zijn (optionele) 

verwisselbare plug and play tuners. De ontvanger 

beschikt over twee vaste DVB-S2 tuners.

Timers

U hoeft uw favoriete programma nooit meer 

te missen. U kunt een timer instellen. De 

Coolstream tank zal automatisch een opname 

starten of naar het geselecteerde kanaal zappen 

op het gewenste moment. U kunt opname of zap 

timers instellen in het timer of EPG menu.

• A U G U S T U S  2 0 1 4 •
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Lijst met specificaties

› Full HD 1080P beeld / geluidskwaliteits

› Zeer snelle en krachtige CPU (1250 DMIPS)

› Ondersteuning voor interne 2,5” or 3,5” harddisk

› Uw favoriete programma’s opnemen**

› Maximaal acht gelijktijdige opnames maken

› Ondersteuning voor 2 verwisselbare PnP tuners

› Neutrino HD besturingssystem (linux)

› Aanpasbare, gebruiksvriendelijke menu’s

› Duidelijke programma gids (Single & Multi EPG)

› Plan uw opnames voorruit met een timer.

› Stream live TV naar uw PC*

› Creeer uw eigen favorietenlijsten

› Order kanalen in uw eigen gewenste volgorde 

› Geavanceerd ouderlijk toezicht

› Uitgebreide handleiding (EN/DE/NL)

› HD Picture in Picture functionaliteit

› Timeshift (pauzeer live uitzendingen)

› Mediaspeler (.mkv, .avi, .mov, .mp4, etc.)

› Youtube video’s afspelen

› Ondersteuning voor multiaudio en ondertiteling 

› Bewerk uw opnames (markeerpunten, etc.)

› Twee interne kaartlezers

› Twee CI sloten

Uitgebreide mogelijkheden  
in één digitale ontvanger

Bedien de ontvanger met uw PC

Verbind de Coolstream Tank met het internet 

om gebruik te kunnen maken van de (Yweb) 

interface. De Coolstream Tank krijgt een eigen 

IP adres toegewezen dat gebruikt kan worden 

om verbinding te maken met de ontvanger vanaf 

uw computer. U kunt de ontvanger bedienen en 

instellen door het IP adres van de ontvanger in te 

voeren in de webbrowser op uw PC. 

Stijlvol ontwerp

Het ontwerp van de Coolstream Tank is zeer 

elegant. Het voorpaneel is geraffineerd afgewerkt 

met prachtige details. De standby toets op de 

voorzijde van de ontvanger is verlicht. U kunt 

de eigenschappen van de LED aanpassen. De 

vormgeving van de menu’s kan ook naar eigen 

voorkeur worden aangepast. Zo kunt u de 

lettertypes vergroten en de kleuren aanpassen. 

Meertalige handleiding

Een uitgebreide handleiding is meegeleverd met 

de ontvanger. De handleiding is meertalig en 

bevat Engels, Nederlands en Duitse instructies. o

Aanpasbare OSD menu’s

De Neutrino HD menu’s zijn geheel naar eigen 

wens vorm te geven en in te delen. Zo kunt u 

de kleuren, lettertype grotes en stijl met enkele 

eenvoudige handelingen naar uw persoonlijke 

voorkeur aanpassen. Ook kunt u de indeling 

van de menu’s aanpassen. Het Neutrino HD 

besturingssysteem biedt veel opties die u niet 

allemaal dagelijks zult gebruiken.

Mediaspeler

The Coolstream Tank is a great media player. 

Play recordings, movies or pictures from the 

internal harddisk or connect an external storage 

device. The Coolstream Tank is equipped with 

an e-SATA and USB 2.0 connection. Both can be 

used to connect an external storage device. If the 

receiver is connected to your local network it is 

also easy to access media files on your computer. 

The Coolstream Tank supports many media files 

(.mkv, .avi, .mov, .mp4, .jpeg, .jpg, etc.)
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