Smart receptor TOTALMAX SAT • ETRS47

TOTALMAX SAT, um espetáculo a parte em sua TV!
O smart receptor TOTALMAX SAT é uma evolução dos receptores de sinal de TV. Com ele você poderá acessar Conteúdo
Online e navegar em novas opções de programação como globoplay, Elsys Play, Elsys Play Kids, APPs de Karaokê, Rádios
do mundo todo, além de assistir canais digitais e digitais (HD) abertos, incluindo a rede Globo HD.
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Ícones:

Receptor HD conectado à internet - Acessa conteúdo online*
Wi-Fi (b/g/n) e conexão ethernet (RJ45)
Compatível com canais SD e HD de TV via satélite (DVB-S e DVB-S2)
Sintoniza Rede Globo HD em todo o Brasil (Via satélite)*
Compatível com canais abertos de rádio via satélite*
Grava qualquer canal via satélite*
Instala Fácil - Reconhece o LNBF e realiza a Busca de Canais
Assistente de apontamento
Exclusiva função Replay - Repete os últimos 10 segundos*
Pause & Play (Timeshift) Pausa programação ao vivo via USB/Micro SD*
Função Multimídia*
Tecla Voltar - Intercala entre os dois últimos canais sintonizados
Função Sleep - Programa desligamento automático
Lista de canais favoritos
Controle parental*
Saídas HDMI e A/V (RCA)
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 1.0 e 1.1
Fonte interna bivolt automática: 100 ~ 240 VAC

www.elsys.com.br
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Smart receptor TOTALMAX SAT • ETRS47
Painel traseiro / controle remoto:

Mapa de instalação:

Componentes de embalagem:
1 Receptor Digital HD,
1 Controle remoto com pilha(s),
1 Cabo HDMI,
1 Cartão de acesso,
1 Manual do usuário.

Dados de logística:
EMBALAGEM UNITÁRIA:
Dimensional: 259 x 168 x 71mm
Peso: 820g

EAN 13: 789834853309 9
EAN 14: 0789834853309 9

EMBALAGEM COLETIVA:
Com 10 unidades
Dimensional: 530 x 375 x 185mm
Peso bruto: 11,5 kg
Peso líquido: 8,2 kg

Informações complementares:
*INFORMAÇÕES: • Para as funções Multimídia, Replay e Timeshift ou quaisquer outras que dependam de gravação para funcionar é
necessário conectar um dispositivo USB 2.0 de armazenamento tipo HD, pen-drive ou um Cartão micro SD. • 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.sathdregional.com/ativeseu-receptor. • 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 e/ou provedores de
conteúdo. • Conectando o produto à internet é possível ter acesso ao portal de aplicativos da Elsys. A disponibilidade dos aplicativos e de seu
conteúdo é de responsabilidade de seus fornecedores. • O Cartão micro SD, HD externo, Pendrive e Roteador não estão inclusos no produto.
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