Receptor DUOMAX HD-ETRS50
CANAIS
ANALÓGICOS E
DIGITAIS HD/SD
+ MULTIMÍDIA

Sua parabólica com canais analógicos, digitais e HD!
O Elsys Duomax HD é um receptor híbrido de canais analógicos e digitais vias satélite. Com ele você tem canais abertos com qualidade
SD, HD e 3D e facilidade de instalar, configurar e operar. Com seus recursos Multimídia como gravação, reprodução e Pause & Play na
entrada USB, você não vai perder nenhum detalhe da programação.

Diferenciais chave:
FUNÇÃO FESTA
Fotos e
Músicas
tocando juntos

GRAVAÇÃO
Grave seus
programas
favoritos via
USB

PAUSE&PLAY
Time Shift

Características:
• Função Multimídia: Reproduz vídeos, músicas e fotos,
via USB*
• Grava canais digitais via USB*
• Sintoniza canais digitais HD de TV aberta
• Sintoniza canais digitais de rádio aberta
• Sintoniza canais analógicos do StarOne C2
• Compatível com chave DiseqC
• Controla motor para posicionar a antena
• Compatível com LNBF Banda-C mono e multi
• Compatível com LNBF Banda-Ku Universal
• Lista de canais favoritos
• Função Pause & Play - Time Shift*
• Busca cega de canais digitais
• Tecla Last
• Função Sleep de até 2h
• Liga/Desliga programável
• Adiciona, move e edita canais digitais
• Atualiza software via USB
• Controle parental (por idade* e bloqueio de canais)
• Guia Eletrônico de Programação - EPG*
• Permite configuração do formato 4:3 e 16:9
• Fonte externa bivolt automático: 100~240 VAC
• 1 ano de garantia
www.elsys.com.br

FUNÇÃO
MULTIMÍDIA
Reproduz
vídeo, música
e fotos

Ícones:

EPG

CABO HDMI
INCLUSO

Receptor DUOMAX HD-ETRS50
Painel frontal, traseiro/Controle remoto:

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

Componentes de embalagem:

Dados logística:

1 Receptor DUOMAX HD
1 Controle remoto
2 pilhas AAA
1 fonte externa (Bivolt 100 ~240 V)
1 cabo HDMI
1 cabo RCA

EMBALAGEM UNITÁRIA:
Dimens.: 225x 48,8 x 165mm
Peso: 680 g

EAN 13: 789834853293-1
EAN 14: 0789834853293-1

EMBALAGEM COLETIVA:
Com 10 unidades
Dimens.: 535 x 265 x 182mm
Peso bruto: 7,8kg
Peso líquido: 6,2 kg

Informações complementares:
• Para as funções Multimídia, Timeshift ou quaisquer outras que dependam de gravação para funcionar é necessário conectar
na entrada USB uma unidade externa de armazenamento de arquivos como pendrives ou HDs. Para garantir melhor
desempenho é aconselhável usar pendrives de 4Gb ou mais.
• Todas as funções de gravação, incluindo Time Shift, são compatíveis apenas com canais digitais.
• EPG, Controle Parental e Legendas são funções que dependem de disponibilização pelas emissoras.

LINKS:

Site Elsys

www.elsys.com.br

