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Ser du tv fra din egen antenne

- så skal du måske ud at vælge dig en ny modtagerboks til januar

Vælger du en TRIAX | T-HD 505 VA DVB-T2 modtager,
så er du sikker på at kunne modtage DR, TV2
- og alle Boxer programmerne inkl. HDTV pakken
I januar 2012 overgår TV2 til at være et betalingsprogram. Det betyder, at brugerne af op imod
1 million tv-apparater aktivt skal foretage sig noget,
hvis de fortsat ønsker at se TV2.
Samtidig bliver MPEG2 signaler lukket, så man er nødsaget til at anvende MPEG4 udstyr for i fremtiden at
kunne se de licensbetalte DR-kanaler.

Desuden sendes TV2 samt alle Boxers programpakker
også i MPEG4. Du skal desuden være opmærksom på,
at din modtager skal bygge på DVB-T2 teknikken, hvis du
vil modtage alle HD programmer fra Boxer via antennen.
Triax T-HD 505VA DVB-T2 modtager,
som er forsynet med kortlæser til TV2
eller Boxer, opfylder alle disse krav til
fremtides tv-modtagelse.

TRIAX | T-HD 505 VA
DVB-T2 modtager

Triax UHF
DVB-T antenne

Triax | T-HD 505 VA
DVB-T2 - MPEG-4 set-top boks

Scart eller HDMI kabel

Få fuld kontrol over dine tv-kanaler med den stærke MPEG4 modtager fra Triax.
Modtageren giver optimal udnyttelse af dit tv og knivskarpe billeder på din fladskærm.
• Terrestrial HD digital TV modtager

Tilslutningsmuligheder

• MPEG4 og DVB-T2

Frontpanel

• HDMI og SCART udgang (digital og analog)
• Lavt strømforbrug i standby (0,3 watt)
• 5 volts strømforsyning til aktiv antenne
• 8 Day On Screen EPG
Kortlæser til
betalingskort

• Digital Audio Output
• Understøtter formaterne
1080p, 1080i, 720p, 576p and 576i
• RF Loop Through
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• Software opdatering via USB-stik
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HDMI stik - sikrer skarpe krystalklare
billeder på selv de største fladskærme
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