Receptor HD SATMAX • ETRS36
A PARABÓLICA

HD

DA ELSYS

Assista agora a Globo em HD e muito mais em sua parabólica!
O receptor SATMAX ETRS36 é mais um produto de alta tecnologia da Elsys. Com ele você poderá assistir canais digitais e digitais em alta
definição (HD) abertos, incluindo a rede Globo em HD*, através de uma antena parabólica Banda-C.
Suas funções incluem PVR para agendar, gravar e assistir programas, TIMESHIFT para fazer uma pausa na programação, MULTIMÍDIA
que reproduz músicas, fotos, filmes e programas gravados em dispositivos USB externos e a Função TIMEBOX, que grava continuamente
um canal à sua escolha no modo Standby. Leia atentamente este manual para obter o melhor de seu sistema e bom divertimento!

Diferenciais:
TIMEBOX

TIMESHIFT

MULTIMÍDA

Acione uma gravação em
looping de um canal
escolhido ou sintonizado
via USB.

Faça uma pausa e volte a
assistir o seu programa de
onde parou
via USB.

Assista à seus vídeos,
escute as suas músicas e
veja as suas fotos digitais
via USB.

Características:
• Sintoniza Rede Globo HD em todo o Brasil via Banda-C*;
• Sinal SD, HD e 3D de TV aberta via satélite (DVB-S e DVB-S2);
• Sintoniza canais de rádio aberta via satélite;
• Multimídia: Reproduz vídeos, fotos e músicas via USB*;
• Timebox* - Grava em looping um canal escolhido/sintonizado via USB;
• Timeshift* - Pause & Play – Pausa programação ao vivo via USB;
• Detector de LNB;
• Localizador de satélite;
• Busca Cega de Canais;
• Grava qualquer canal via dispositivo USB*;
• Lista de canais favoritos;
• Adiciona, bloqueia e edita canais;
• Auto-censura - controle parental*;
• Guia Eletrônico de Programa – EPG*;
• Medidor de sinal integrado;
• Atualização de software via USB e via satélite (OTA);
• Permite configuração do formato 4:3 e 16:9;
• Compatível com LNBF Banda C (monoponto e multiponto);
• Compatível com LNBF Banda Ku Universal;
• Compatível com chave DiSEqC;
• Fonte externa bivolt automática: 100 ~ 240 VAC;
• Função sleep, Tecla last e muito mais…

www.elsys.com.br

Ícones:

O único FTA Via
satélite com rede
Globo em HD!

TIMEBOX

Receptor HD SATMAX (SATHD)-ETRS36
Painel frontal / painel traseiro / controle remoto:
A unidade USB de
gravação deve ser 3.0 e
formatada em FAT 32

Canais de TV (HD):
GLOBO/HD
SBT REDE
RECORD/HD
REDE TV/HD
REDE TV/HD3D
RECORD NEWS/HD
TV ESCOLA DIGITAL
TV BRASIL
TV EDUCATIVA (PR)
TV SENADO
TV CAMARA
NBR
REDE VIDA/HD
AGROCANAL

CANAL DO BOI
TV VERDADE/ASSEMB CE
SBN
TV MUNDO MAIOR
TV CEARÁ
CANAL SAUDE
TV JUSTICA 2 (PONTO JUS)
TV JUSTICA
REDE SUPER
REDE EVANGELIZAR
TBC News
ESCOLA SAT 1
ESCOLA SAT 2
REDE MINAS

TV ALECE
CBED Ch1
CBED Ch2
CBED Ch3
BAND 1 SEG
NIT C2 (Color bar)
CONEXÃO BR
NOVO TEMPO
TVCI (Mundial)
TV APARECIDA/HD
TV CNT
TV SINGULAR

A disponibilidade e permanência dos canais são de total responsabilidade de suas emissoras, que podem alterá-los sem aviso prévio.

Componentes de embalagem:
1 Receptor SATMAX
1 Controle remoto
2 pilhas AAA
1 fonte externa (Bivolt 100 ~240 V)
1 cabo HDMI
1 cabo RCA
1 Cartão de acesso

Dados de logística:
EMBALAGEM UNITÁRIA:
Dimensional: 275 x 188 x 60mm
Peso: 860g

EAN 13: 789834853240 5
EAN 14: 0789834853240 5

EMBALAGEM COLETIVA:
Com 10 unidades
Dimensional: 400 x 320 x 300mm
Peso bruto: 11,3 kg
Peso líquido: 8,0 kg

Informações complementares:
*ATENÇÃO: • Para as funções Multimídia, Timebox, Timeshift ou quaisquer outras que dependam de gravação para funcionar é necessário
conectar na entrada USB um dispositivo USB externo de gravação: HD ou pen-drive 3.0 de alta capacidade, na formatação FAT 32. • EPG,
Controle Parental e Legendas são funções que dependem de disponibilização pelas emissoras • A habilitação do canal Rede Globo depende de
um cadastro gratuito. Pergunte ao seu instalador como habilitar o receptor ou faça de forma simples diretamente no site www.elsys.com.br •
O sinal da Rede Globo está disponível em todo o território nacional. Nos municípios onde não houver sinal regional disponível no satélite, será
disponibilizado o sinal nacional • A disponibilidade e permanência dos canais são de total responsabilidade das emissoras • A Elsys se isenta de
qualquer responsabilidade pelo não funcionamento de recursos disponibilizados pelas emissoras • O conteúdo gravado em um receptor
somente poderá ser reproduzido no mesmo receptor • O padrão DVB-S2 requer instalações bem executadas • Para uma instalação segura e
garantida, procure um instalador credenciado da Elsys próximo de sua região através do site www.elsys.com.br/encontre • Use sempre
acessórios homologados pela Elsys.

LINKS:

Site Elsys

www.elsys.com.br

SAT HD Regional

Ative seu Smartcard

