Receptor 2.0-ETRS21

QUALIDADE E
QUANTIDADE
DE CANAIS

Mais fácil de instalar, configurar e operar! Aceita LNB + Servo.
O Elsys 2.0 é um campeão de vendas, e não é por acaso. Este modelo leva os canais analógicos abertos da parabólica com altíssima
qualidade de imagem em qualquer lugar do Brasil. Além de ser o mais fácil de instalar, configurar e operar do mercado, tem conexão de
saída A/V (RCA) e saída RF. Sua entrada para antena local simplifica o acesso a canais regionais.

Diferenciais chave:
FUNÇÕES
EXCLUSIVAS

MAIS DE 30
CANAIS

LOCALIZADOR
DE SATÉLITE

Características:
• Localizador de Satélite: numérico /sonoro
• Instala Fácil: configuração automática de LNBF/LNB Pol. H/V
• Busca Automática de Canais
• Tecla Elsys: sempre a melhor imagem
• Canais Favoritos
• Simulador de Presença
• Bloqueio anti-curto na instalação
• Tecla Last: retorna ao último canal assistido

• Sleep: timer do receptor, programável em até 2 horas
• Possibilita programação manual de canais
• Compatível com LNBF mono e multiponto e LNB +servo
• Saídas: A/V - 3 x RCA e RF
• Entrada RF para antena local
• Tomada auxiliar controlada
• Bivolt automático: 85~260VAC
• 1 ano de garantia

www.elsys.com.br

CONFIGURA O
LNB/LNBF

Ícones:

CANAIS
FAVORITOS

SIMULADOR
DE PRESENÇA

Receptor 2.0-ETRS21
Painel traseiro / Controle remoto:

Canais de TV:
GLOBO
SBT
RECORD
RECORD NEWS
REDE TV
BAND
ESPORTE ITERATIVO
TV IDEAL
GAZETA
CULTURA
FUTURA

TV ESCOLA
TV BRASIL
EDUCATIVA PR
TV SENADO
TV CAMARA
NBR
TV APARECIDA
CANÇÃO NOVA
SECÚLO XXI
RIT
REDE VIDA

CANAL 21
TERRA VIVA
CANAL RURAL
AGRO CANAL
CANAL DO BOI
NOVO CANAL
SHOPTIME
POLISHOP
EMBRATEL
TV MUNDIAL

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

Componentes de embalagem:

Dados de logística:

1 Receptor 2.0

EMBALAGEM UNITÁRIA:
Dimensional: 220 x 170 x 70mm
Peso: 6,8 g

1 Controle remoto

PRETO

2 pilhas AAA

1 Manual de instruções

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

PRATA

CODIGOS EAN:

Informações complementares:
*ATENÇÃO: •Localizador de Satélite: Com a parabólica devidamente instalada e conectada ao receptor, auxilia no alinhamento da
parabólica com o satélite, indicando intensidade de sinal no display do receptor ou na tela da TV e pelo áudio da TV ou pelo “Buzzer
Teste Elsys” se conectado a saída de áudio do receptor.
Importante: As 4 funções seguintes dependem da parabólica já alinhada com o satélite. •Instala Fácil: Agiliza a instalação do seu
receptor ao reconhecer automaticamente o tipo de LNBF do sistema e iniciar a Busca Automática de Canais. •Busca Automática de
Canais: Faz a busca cega e memoriza canais disponíveis no satélite alinhado com a parabólica. •Tecla Elsys: Efeitos da natureza podem
influenciar temporariamente a qualidade de recepção do sinal de sistemas via satélite. A Tecla Elsys faz a correção momentânea
destes efeitos, porém lembramos que a qualidade de partes como: antena, LNBF, cabos, conectores e uma instalação realizada por
profissionais qualificados são vitais para o bom desempenho do sistema. •Canais Favoritos: Permite mudar rapidamente (zapping)
entre 3 programas escolhidos. Para gravar sintonize o canal desejado e pressione uma das três teclas "F1, F2 ou F3" por 3 segundos.
Para assistir, acione-as naturalmente. Divirta-se! •Sleep do receptor: Função timer que desliga o receptor.

LINKS:

Site Elsys

www.elsys.com.br

