Receptor Banda-C - analógico digital

O melhor da programação via satélite Banda-C analógico e digital
O receptor Orbisat OS-300 Digital, além de sintonizar os canais analógicos sintoniza também os canais digitais, totalizando
mais de 50 canais de TV e até canais de rádio. Sua tecnologia super avançada permite uma instalação rápida e segura,
garantindo total satisfação ao telespectador, além da simplicidade na operação.

CARACTERÍSTICAS:

Sintoniza canais
analógicos e
digitais

Apontador
numérico sonoro
de antena

Detector de
LNB/LNBF

Lista integrada
de canais
analógicos e
digitais

Tecla Azul
Busca a melhor
sintonia

Timer de até 120
minutos

Busca cega de
canais

Inibidor de
invasão

• Instalação simplificada: detecta o LNBF instalado
e faz a busca cega de canais.
• Sintoniza canais de TV e rádio
• Apontador de antena por detector
• Guia de satélite: alinhamento por coordenadas
• Busca cega de canais
• Tecla Azul: Busca melhor sintonia (analógicos)
• Tecla Last: Comuta 2 últimos canais sintonizados
• Lista tematizada de Canais favoritos
• Inibidor de invasão
• Mosaico (Canais digitais)
• Jogo - Tetris
• Relógio
• Função Timer (Sleep): até 120 minutos
• 2 Tuners: Permite 2 parabólicas sem chave DiSEqC
• Compatível com DVB-S
• Conversão de vídeo PAL-M, PAL e NTSC
• Saída de vídeo composto (RCA)
• Saída de áudio analógico estéreo (RCA)
• Saída de áudio e vídeo RF (Ch 3 / Ch 4)
• Menu em português, inglês e espanhol
• Controle de censura
• Tomada auxiliar controlada
• Bivolt automático (90~240VAC)

www.orbisat.com.br

Receptor OS 300 Digital
Painel traseiro / Controle remoto:

Canais analógicos do satélite StarOne C2:

Canais digitais do satélite StarOne C2:

REDE GLOBO

TV ESCOLA

CANAL 21

SBT

TV BRASIL

TERRA VIVA

RECORD

EDUCATIVA PR

CANAL RURAL

RECORD NEWS

TV SENADO

AGRO CANAL

REDE TV

TV CAMARA

CANAL DO BOI

BAND

NBR

NOVO CANAL

ESPORTE INTERAT

TV APARECIDA

SHOPTIME

TV IDEAL

CANÇÃO NOVA

POLISHOP

GAZETA

SECÚLO XXI

EMBRATEL

CULTURA

RIT

TV MUNDIAL

FUTURA

REDE VIDA

CBED Ch1
CBED Ch2
CBED Ch3
TV ESCOLA
SBT REDE
RECORD
RECORD NEWS
CANAL SAUDE
BAND
TV JUSTICA
TV CAMARA
REDE TV
REDE TV 3D

SBT Alterosa
ESCOLA SAT
TV BRASIL
REDE SUPER
TV SENADO
TV CEARA
CONEXAO BR
CANAL DO BOI
TV VERDADE
PONTO JUS
REDE MINAS
NBR
MUNDO MAIOR

AGROCANAL
REDE VIDA
TV APARECIDA
TV CNT
NIT (Color bar)
TV EVANGELIZAR
TBC NEWS
TV SINGULAR
ESCOLA SATÉLITE 2
TV ASSEMBLÉIA-CE
TV PAULO FREIRE

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

Dados de logística:

Componentes de embalagem:
1 Receptor Orbisat OS 300 Digital

EMBALAGEM UNITÁRIA:
Dimensional: 289 x 162 x 49mm
Peso: 690 g

1 Controle remoto
2 pilhas AAA

1 Manual de instruções

EMBALAGEM COLETIVA:
10 unidades
Dimensional: 529 x 297 x 170 mm
Peso bruto: 8,1kg
Peso líquido: 6,9kg

Informações complementares:
TERMO DE GARANTIA E ASSISTÊNCIA TÉCNICA
ABRANGÊNCIA E PRAZO DE GARANTIA:
1.Este produto é garantido pela Orbisat pelo período de um (1) ano, nele incluído os três (3) meses estabelecidos por Lei. O prazo desta garantia será contado a partir da data de aquisição do produto, comprovado pela nota
fiscal de compra do produto.
2.Verificando defeito de fabricação no prazo da garantia, o consumidor deve contactar o vendedor. Análises e reparos, dentro do prazo de garantia, só poderão ser efetuados pela Orbisat ou por empresas autorizadas.
ESTÃO EXCLUÍDOS DESTA GARANTIA PRODUTOS:
• Com defeitos/danos decorrentes do descumprimento das orientações de instalação e cuidados do manual, bem como aqueles causados por agentes da natureza (enchentes, raios, surtos, etc.) e acidentes (quedas, batidas,
etc.).
• Com defeitos decorrentes de: uso em desacordo com o recomendado, instalação inadequada, ligações a tensão errada ou com variação de energia acima do especificado pelo produto.
• Com danos na embalagem e no acabamento do produto.
• Com lacre e/ou número de série adulterados, violados ou rasurados.
• Com nota fiscal de venda ausente, que apresente rasuras, modificações ou quaisquer irregularidades.
No caso de envio do produto para conserto na Orbisat ou em empresa autorizada, dentro do prazo de validade da garantia aqui estabelecida e, sendo constatado que o defeito ou dano no produto não está coberto por esta
garantia, o consumidor será comunicado sobre o orçamento para conserto do produto, sendo facultativa a aprovação ou não da execução dos serviços.
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