
Overzicht
HD PVR

Neem High Definition video op Uw PC op!
De Hauppauge HD PVR neemt video‘s van Uw 
satelliet- of kabel-TV ontvanger d.m.v. H.264 com-
pressie op de harde schijf van Uw PC op. De HD 
PVR wordt via component video (ook als YPrPb 
bekend), S-Video- of Composite Video met de 
receiver verbonden, en kan in resoluties van stan-
daard definition (480i) tot H.264 high definition 
(1080i) formaat bij datarates van 1MBit/s tot en met 
13 Mbit/s opnemen.

De HD PVR gebruikt het opnameformaat H.264 met 
AAC geluid en slaat de opnames als .ts formaat op 
de harde schijf op. Deze .ts bestanden kunnen op 
de monitor van de PC weergegeven worden of voor 
het branden op den DVD in het Blu-ray formaat 
AVCHD geconverteerd worden. De HD PVR wordt 
met de software ArcSoft TotalMedia Extreme (TME) 
en MediaConverter uitgeleverd.

TME wordt voor het opnemen van video‘s en de 
weergave van opgenomen video‘s op de PC moni-
tor (d.m.v de Theater functie van TME) gebruikt.
U kan ook uw opnames in AVCHD formaat op 
normale DVD‘s branden, om deze dan op een Blu-
ray-Player weer te geven. ArcSoft MediaConverter 
kan ook voor het converteren in andere videofor-
maten gebruikt worden zoals bijvoorbeeld in een 
formaat voor weergave aan een iPod, Playstation3 
of Xbox360. Er is ook de software MP4 Creator 
bijgelegd, dat de met de HD PVR gemaakte opna-
mes snel in een formaat voor weergave aan een 
Xbox360 of Playstation3 converteert.
De HD PVR kan de HD uitgave van spelkonsoles 
zoals de Playstation3 of Xbox360, middels pas-
sende adapters, opnemen en zo HD trailers van 
heldendaden in de virtuele wereld opnemen. Bo-
vendien kan de HD PVR de HD uitgave van externe 
weergave-apparaten, bv. Blu-ray-Players, opnemen.



Retail-Productinformatie

Productnaam HD PVR
UPC 01227
EAN 0785428012278

Afmetingen 

Interface USB 
Stick L: 20,0cm H: 17,0cm T: 7,0cm
Gewicht 0,5 kg
Verpakking  L: 34,0cm H: 21,5cm T:8,5cm
Verpakkingsgewicht 1,7 kg
Verpakkingsinhoud HD PVR, USB verlengkabel, 5 Volt 

stroomadapter, IR afstandsbedie-
ning (incl. batterijen), IR-blaster 
transmitter, Component-videoka-
bels, reblaster

Systeemvereisten

Prozessor min. Intel Core 2 Duo / AMD Athlon 
64 X2 of beter

Geluid onboard of PCI
OS Microsoft XP SP2 of Vista
USB USB-2 onboard

Garantie en technische support

Garantie 2 jaar
Techn. Support per Hotline of EMail
Software updates www.hauppauge.tv

Hardwareinformatie 

Audio-type Stereo
Afstandsbediening ja
Ondersteunde 
signaaltype

PAL, NTSC en SECAM

Aantal tuners n.v.t.
Aansluitingen Cinch, S-Video, Toslink

Diverse

Ontvangstsformaat H.264

HD PVR

l Hardware H.264 high definition Encoder voor 
high quality TV-opnames

l HD opnames van de componenteningang in 
het formaat dat de receiver uitgeeft, bv. 720p of 
1080i

l Opname-data-rate van 1Mbit/s tot 13,5Mbit/s 
constant of variabel Blu-ray formaat AVCHD

l Inclusief HD software video player, om de opna-
mes aan de PC te bekijken

l Component video-ingang en doorverbonden 
component video-uitgang

l Voorbeeld op de monitor tijdens de opname

l Inclusief brandsoftware om de H.264 opnames 
op normale DVDs te branden, om deze dan in 
een externe Blu-ray Player af te spelen.

l PAL, NTSC en SECAM support

Kenmerken
HD PVR


