Conversor e Gravador Digital Terrestre - ETRT12

CANAIS
DIGITAIS

HD

O antigo sinal terrestre analógico agora será digital HD.
O Conversor e Gravador Digital HD Terrestre foi desenvolvido para compatibilizar o sinal de TV do novo Sistema Brasileiro de TV
Digital Terrestre (ISDB-T), recém-adotado no Brasil, com as TVs analógicas (mais antigas) que não pegam o sinal digital e as TVs HD
que não tenham o conversor digital integrado. Os canais do novo sistema também são gratuitos.

Diferenciais chave:
Compatível
com
TVs de tubo
e HDTVs!

GRAVAÇÃO
EPG
e Pausa ao
vivo via USB

INSTALA FÁCIL
Menor tempo
para instalar

Características:

MULTIMÍDIA
CENTER
Vídeos, fotos e
músicas via
USB

Cabos
HDMI e RCA
inclusos

Para antenas
convencionais
ISDB-T

Destaques:

HD
1080

FULL

• Conversor e gravador digital HD ISDB-T
• Sintoniza TV Digital Terrestre

FULL HD - Alta Definição
Com a saída HDMI você aproveita
a melhor imagem de sua TV.

• Compatível com o sistema de TV digital terrestre
brasileiro
PVR - Porta USB
Grave e assista a um programa ou aproveite a
função Multimídia para reproduzir vídeos, fotos e
músicas a partir de um HD externo ou Pendrive.

• Padrões de tela 4:3 e 16:9

• Saídas HDMI e A/V (RCA) - cabos inclusos
• Porta USB (gravação, multimídia e atualizações de
software)

CONTROLE PARENTAL
Bloqueie programas por faixa
etária ou canais por senha, de
forma rápida e fácil.

• Fonte bivolt automático - 100~240 VAC

Cabos
HDMI e RCA
inclusos

Multimídia
Center

Gravação e
Pausa ao Vivo

MENU

MENU FÁCIL
Menu simples, amigável e fácil
de usar.

EPG - Guia de Programação
Informe-se sobre um programa
e/ou agende uma gravação de
forma simples e rápida.

www.elsys.com.br

Conversor e Gravador Digital Terrestre - ETRT12
Painel traseiro/Controle remoto:

1 Entrada para antena UHF/VHF (ISDB-T).
1 Porta USB
1 Saída HDMI
1 Saída para TV A/V RCA.
1 Entrada DC 12 V para fonte externa bivolt (100~240 Vac)

Mapa de instalação:

Antena UHF/VHF

Componentes de embalagem:

Dados logística:
EMBALAGEM UNITÁRIA:
Dimensional: 200 x 75 x 160mm
Peso: 705 g

1 Conversor HD ISDB-T,
1 Controle remoto com pilha(s),
1 Fonte de alimentação DC,
1 Cabo HDMI,
1 Cabo A/V (RCA),
1 Manual do usuário .

EAN 13: 789834853057-9
EAN 14: 0789834853057-9

EMBALAGEM COLETIVA:
Com 10 unidades
Dimensional: 386 x 210 x 330mm
Peso bruto: 8,1kg
Peso líquido: 7,7 kg

Informações complementares:
Antena: Para receber o sinal de TV digital terrestre será necessária uma antena UHF/VHF externa ou interna. Verifique a disponibilidade de sinal de
sua região com um profissional qualificado. Qualidade: Para obter um resultado mais seguro e confiável em sua instalação recorra a um instalador
qualificado. Você poderá encontrá-lo em nosso site, na sessão ”onde comprar”. Compatibilidade: Qualquer TV (LCD, Plasma, LED ou Tubo) com
entrada HDMI ou RCA . USB: Recursos de Multimídia e Gravação requerem a conexão de um dispositivo USB de alta capacidade para funcionar. EPG,
Controle Parental: são funções que dependem de disponibilização pelas emissoras. Para assistir a vídeos em FULL HD (Alta Definição) é necessário
uma TV compatível.
Para maiores informações, consulte o site www.elsys.com.br ou entre em contato com a Central de Relacionamento Elsys - Telefone: 19-2101 0500
Imagens desta embalagem são meramente ilustrativas.

LINKS:

Site Elsys

www.elsys.com.br

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

