VU + Zero 4K
De originele Vu+ receivers, zijn al enkele jaren zeer betrouwbare en succesvolle digitale
ontvangers. Hoewel de ontvanger beknopt mag zijn in formaat, beschikt de Zero 4K over alle
belangrijke hardware en softwarecomponenten die de hedendaagse gebruikers van HDontvangers verwachten. Dual core 1,5 GHz en 2GB DDR4 realiseert snellere kanaalzapping en
laadsnelheid. Met 4K HDR (High Dynamic Range) zijn de kleuren nu natuurlijker en
helderder.
Dacom software ondersteuning:
De ontvanger wordt geleverd met speciaal door ons geselecteerde en aangepaste software,
die ook ondersteund wordt met updates.
Specificaties
- 1500 MHz ARM DualCore-processor
- Plug & play tuner, voor geïnstalleerd met Dacom software
- 4096 MB Flash (eMMC) - 2048 MB DDR3 DRAM
- 1x DVB Common-Interface slot voor Cammodule Canaldigitaal/TVVlaanderen
- 1x smartcardlezer/ Softwarematig (niet geschikt voor CD/TVV ESPN International,Mezzo)
- 1x USB 2.0 (achterkant)
- S / PDIF audio-uitgang optisch (digitaal)
- 1x HDMI 2.0 video / audio-uitgang (digitaal)
- PVR ready (USB harde schijf nodig)
- Extern infrarood-oog meegeleverd
- EPG-ondersteuning (elektronische programmagids)
- DiSEqC 1.0 / 1.1 / 1.2, USALS
- Videocompressie HVEC / H.265, MPEG-2 / H.264 en MPEG-1 compatibel
- Externe 12 volt voeding
- Aan / uit-schakelaar
- 10/100 Mb Ethernet interface
- Geavanceerde elektronische programmagids
- Volledig automatische Fastscan CD en TVV
- Afmetingen 140 x 115 x 50 mm (LxBxH)

VU + Uno 4K SE
De VU+ Uno 4K SE is de meest betaalbare en complete 4K UHD PVR ontvanger voor
iedereen. De flexibele tuner maakt gebruik in elke ontvangstomgeving mogelijk. Zoals
gewoonlijk ondersteunt deze top 4K UHD-ontvanger alle functies die het hart van de
gebruiker sneller laten kloppen met ongelooflijk snelle omsteltijden. De Second Edition van
de Uno 4K UHD heeft nu o.a. HDMI IN en HDMI UIT, klaar voor PVR met mogelijk voor een
interne HDD via de gemakkelijk bracket, kleurendisplay met beeldmogelijkheid en
transcodering zijn vanzelfsprekend.
2 coaxkabels
Voor juiste werking dient de tuners met 2 coax kabels aangesloten te worden
Dacom software ondersteuning:
De ontvanger wordt geleverd met speciaal door ons geselecteerde en aangepaste software,
die ook ondersteund wordt met updates.
Specificaties
- 1,7 Ghz DualCore-processor
- Plug & play Dual DVB-S2 FBC tuner, voor geïnstalleerd met Dacom software
- 2,4 inch kleuren LCD
- 4096 MB Flash (eMMC) - 2048 MB DDR3 DRAM
- 1x DVB Common-Interface slot voor Cammodule Canaldigitaal/TVVlaanderen
- 1x smartcardlezer/ Softwarematig (niet geschikt voor CD/TVV ESPN International,Mezzo)
- 1x USB 2.0 (achterkant)
- S / PDIF audio-uitgang optisch (digitaal)
- 2x (IN/UIT) HDMI 2.0 video / audio (digitaal)
- PVR (2,5 "HDD) (Uitneembaar)
- Extern infrarood-oog meegeleverd
- EPG-ondersteuning (elektronische programmagids)
- DiSEqC 1.0 / 1.1 / 1.2, USALS
- Videocompressie H.264 / MPEG-4 AVC MVC / H.265 / HEVC MP compatibel
- Externe 12 volt voeding
- Aan / uit-schakelaar
- GB Ethernet interface
- Geavanceerde elektronische programmagids
- Volledig automatische Fastscan CD en TVV
- Afmetingen 280 x 195 x 45 mm (LxBxH)

Zgemma H9 Twin
Met meer dan 10 jaar aan ervaring in de satelliet industrie heeft Zgemma een uitstekende
reputatie opgebouwd als een van de marktleiders in digitale video producten
De Zgemma H9 TWIN is een dubbele satellietontvanger, hij ondersteunt DVB-S2X, 4K UHD,
HEVC / H.265, QT stalker, Multistream en is uitgerust met 8GB FLASH en 1 GB RAM, Heeft
ondersteuning voor een 2.5 SATA3 interne HDD, 300 Mhz ingebouwd WIFI & meer!
Dacom software ondersteuning:
De ontvanger wordt geleverd met speciaal door ons geselecteerde en aangepaste software,
die ook ondersteund wordt met updates.
Specificaties
- 1500 MHz ARM DualCore-processor
- Plug & play Dual tuner, voor geïnstalleerd met Dacom software
- 8 MB Flash (eMMC) – 1 GB DDR3 DRAM
- 2x DVB Common-Interface slot voor Cammodule Canaldigitaal/TVVlaanderen
- 1x smartcardlezer/ Softwarematig (niet geschikt voor CD/TVV ESPN International,Mezzo)
- 2x USB 2.0 (achterkant)
- 1x HDMI 2.0 video / audio-uitgang (digitaal)
- 2,5 inch HDD Sata3-ondersteuning (max. 7 mm inzetstuk vanaf achterste sleuf)
- EPG-ondersteuning (elektronische programmagids)
- DiSEqC 1.0 / 1.1 / 1.2, USALS
- Videocompressie MPEG-2 / H.264 en H.265 compatibel
- Externe 12 volt 3A voeding
- Aan / uit-schakelaar
- 10/100 Mb Ethernet interface
- WIFI 300 MHZ ingebouwd
- Geavanceerde elektronische programmagids
- Volledig automatische Fastscan CD en TVV
- Afmetingen 250 x 150 x 50 mm (LxBxH)

