Quantis QE 317
Digitale DVB-C radiotuner
Geschikt voor o.a Telenet, Ziggo,
Caiway, DELTA en Kabelnoord

Digitale DVB-C radiotuner voor ontvangst van alle vrije DVB-C radiozenders op de kabel
De Belgische kabelaanbieder Telenet heeft in een persbericht aangekondigd dat tussen 10 februari en april 2020
het analoge radiosignaal via de kabel in fases wordt afgeschakeld. Dit heeft gevolgen voor alle radiotoestellen die
rechtstreeks op de kabelaansluiting (wandcontactdoos) zijn aangesloten. Ook in Nederland heeft Ziggo aangekondigd te willen gaan stoppen met analoge FM-kabelradio. DELTA in Zeeland heeft dit inmiddels al gedaan.
Wat nu als u radio luistert via de kabel (FM) en u wilt dit gewoon blijven doen?
Als u het liefst op de oude, vertrouwde manier naar de radio wilt luisteren via uw geluidsinstallatie / actieve
luidsprekers, zoals u dat gewend bent?
Betrouwbaar, gemakkelijk en in een hoge kwaliteit.

Dan biedt de Quantis QE 317 de oplossing!
Met de Quantis QE 317 digitale DVB-C radiotuner verandert er voor u in principe niets. U luistert op dezelfde
manier via uw geluidsinstallatie naar de radio, maar dan een hoge, digitale kwaliteit.
Geniet van het grote aanbod van vrij uitgezonden radiozenders door uw kabelaanbieder.

•
•
•

Breid uw bestaande hifi-systeem uit met een digitale DVB-C radiotuner voor uw kabelaansluiting
12-cijferig alfanumeriek VFD-display voor zendernamen en -informatie
8 voorkeurtoetsen (op de afstandsbediening) voor het direct kiezen van uw favoriete radiozenders

Quantis QE 317
Digitale DVB-C radiotuner
Specificaties
Digitale DVB-C radiotuner voor ontvangst van alle vrije DVB-C radiozenders op de kabel

• Breid uw bestaande hifi-systeem uit met een
digitale DVB-C radiotuner voor uw kabelaansluiting

• 12-cijferig alfanumeriek VFD-display voor zendernamen en -informatie

• 8 voorkeurtoetsen (op de afstandsbediening) voor
het direct kiezen van uw favoriete radiozenders

• Ontvangst van free-to-air DVB-C-radiokanalen van
•
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o.a Telenet, Ziggo, Caiway, DELTA en Kabelnoord
Eenvoudige menunavigatie
Automatisch zoeken naar zenders
8 voorkeurtoetsen (afstandsbediening) voor
favoriete zenders
Opslagmogelijkheid voor 6000 zenders
12-cijferig alfanumeriek VFD-display
Bediening en installatie zonder TV-scherm
Software-update (via de kabel) *

EAN code: 8718734910800
Quantis artikelnummer: 110401

Volume regelbaar met de afstandsbediening
USB-poort voor software-update
Interface voor externe infrarood-ontvanger
Instelbare geluidskanalen
Snel wisselen van zender
Weergave van programma-informatie *
Laag stand-by stroomverbruik
Volledig automatisch zenderlijstbeheer (LCN) *
* voor zover ondersteund door de netwerkoperator
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