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De Coolstream Link  
is leverbaar in twee tuner varianten:

CST  Link

De CST Link is een hoogwaardige Full HD mediarecorder waarmee u kunt 
genieten van satelliet- of kabeltelevisie. Verbind de ontvanger met internet voor 
ongekende mogelijkheden. Speel o.a.YouTube video’s of luister naar internet 
radio.  De mogelijkheden van de CST Link zijn eindeloos. De CST Link biedt meer 
kracht, meer snelheid en meer plezier! De CST Link is simpelweg meer. 

Tuner 1

DVB-S2  of DVB-C/T/T2

Kleur

Zwart of Wit 

High-end Full HD 
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3 YEARS
WARRENTY

Product specificaties

> Full HD 1080P beeld kwaliteit

> Uitstekende geluidskwaliteit

> Zeer snelle en krachtige processor

> LED-Display

> Ziggo Scan

> Fast Scan

> Uw favoriete programma’s opnemen**

 (Afhankelijk van de beperkingen die uw provider heeft ingesteld)

> Neutrino HD besturingsysteem (linux)

> Gebruiksvriendelijke aanpasbare menu’s

> Eenvoudig te gebruiken programmagids (Single & Multi EPG)

> Opnames inplannen door het instellen van een opname timer

> Live televisie naar uw computer streamen

> Creëer uw eigen favorietenlijsten en sorteer kanaal volgorde

> Geavanceerde ouderlijk toezicht functionaliteit

> Uitgebreide handleiding inbegrepen (EN/DE/NL)

> HD Duo-Decoding (Picture in Picture) functionaliteit

> Timeshift ondersteuning (pauzeer live uitzending)**

> Mediaspeler (.MKV, .AVI, .MOV, .MP4, etc.)

> Youtube videos afspelen met Youtube player

> Ondersteuning voor multi-audio, ondertiteling en markering

> Een interne kaartlezer 

> Een CI module kan in het CI slot geplaatst worden

> Minder dan 0.5 Watt stroomverbruik in Deep-Standby

> Multi room technologie: live televisie kijken op smart TV’s tablets en smartphones

Voor sommige van de bovengenoemde functionaliteiten

is een internet* of een extern opslag medium** vereist.

*** Client vereist DLNA-functie

Unieke multi room oplossing
Live televisie op elke scherm in uw 
huis met maar één ontvanger.

Dankzij DLNA-technologie kan de Link gebruikt 

worden om live televisie op tablets, smartphones 

en smart TV’s met een internetaansluiting te 

bekijken.

High-end Full HD 


