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TV met een kaartje.
Dankzij Loewe en Telenet.

Loewe Connect ID 46 met geïntegreerde 
minidecoder van Telenet.



We genieten allemaal van het kijkgenot via 
de Digibox of Digicorder, maar het neemt 
best wat ruimte in. Daarom biedt Telenet u 
nu ‘TV met een kaartje’ aan. 

Wat heeft u daarvoor nodig? 
■   Een kabelabonnement van Telenet.
■   Een CI+ TV-toestel dat geschikt is voor gebruik met een 

CI+ module en aangesloten is op een coaxkabel.
■   Een CI+ module van Telenet.
■   De afstandsbediening van uw TV-toestel.

Voor een TV-toestel geschikt voor gebruik met een CI+ module 
moet u uiteraard bij Loewe zijn. Alle huidige Loewe-televisietoe-
stellen vanaf 22 inch zijn uitgerust met een CI+interface voor 
de integratie van een Smartcard (bv. voor Pay-TV of nu ook de 
Telenet CI+ module). Integreer de decoder in uw Loewe-toestel 
en geniet van gebruiksgemak zonder precedent!

Loewe biedt u in samenwerking met Telenet opnieuw uitge-
vonden televisiecomfort. Vroeger schikte de mens zich naar 
de televisie. Nu schikken de televisies zich naar de mens, en bij 
Loewe écht. Met de exclusieve Loewe-technologie DR+ kunt u 
heel eenvoudig een uitzending onderbreken, opnemen en mee-
nemen. Zodat het entertainment ook daar plaatsvindt, waar u 
zich bevindt. 

Met ‘TV met een kaartje’ geniet u nu van haarscherp beeld en 
glashelder geluid, zonder Digibox of Digicorder. Zo bespaart u 
ruimte en een wirwar van kabels rondom uw televisietoestel. 
Bovendien geniet u nog steeds van uw vertrouwde zenders 
en nog veel meer. Een deel van die vertrouwde zenders bekijkt 
u trouwens in HD. Daarbovenop krijgt u nu ook meer dan 30 
radio- en muziekzenders.

Telenet-minidecoder
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Zo kunt u bijvoorbeeld tot ruim 350 uur in 
HD televisiekijken. De Loewe Individual bij-
voorbeeld beschikt over een geïntegreerde 
harde schijf die met 750 GB ruimte biedt 
voor maar liefst 350 uur film. En dat in SD-, 
HD- of 3D-kwaliteit. Zo staat uw filmverza-
meling vanaf nu niet meer in de kast of opge-
slagen op een externe harde schijf, maar be-
vindt deze zich waar u ze nodig heeft: in uw 

en als u terugkomt, kunt u de uitzending 
precies vanaf het moment waar u deze 
heeft stilgezet, verder bekijken. U kunt 
ook altijd  een stuk terug, als u iets op-
nieuw wilt bekijken. Of u merkt: Vandaag 
gaat het niet lukken met dit programma. 
Dan neemt u de rest van de uitzending 
op en het programma wordt automa-
tisch gearchiveerd. Uiteraard kunt u het 
ene programma opnemen en tegelijker-
tijd een ander programma bekijken. En 
dit met slechts één afstandsbediening!

De Follow Me-functie van Loewe volgt 
u overal naartoe. Stel dat u moe wordt, 
maar u wilt nog graag het einde van een 
politieke uitzending bekijken. U drukt op 
pauze, poetst uw tanden en gaat naar 
bed. U drukt dan op Play en op de televi-
sie in de slaapkamer wordt het program-
ma precies daar vervolgd waar u het 
kort daarvoor heeft onderbroken. Deze 
functie heet DR+ Follow Me en alleen 
Loewe biedt deze functie. De televisie in 
de woonkamer gaat daarbij op stand-by. 

Dankzij de eveneens aanwezige DR+ 
Streaming-functie heeft u in een ander 
ruimte ook toegang tot het DR+ archief 
van uw hoofdtelevisie. De Follow Me-
functie werkt wel alleen met vrije, niet 
CI+ gecodeerde zenders.

televisietoestel. Loewe tv-toestellen met 
ingebouwde harde schijf beschikken over 
de  extensie DR+*. Er zijn meer dan 10 
Loewe-toestellen met ingebouwde harde 
schijf van 500 GB tot 1 TB. 

Met DR+ wordt tijd relatief: Er zijn mo-
menten dat u even van de bank moet. 
Bijvoorbeeld omdat de telefoon gaat. 
Dankzij Loewe DR+ kunt u met slechts 
één druk op de knop het programma 
onderbreken. Het beeld wordt bevroren 

* De DR+-functionaliteit kan worden beperkt door individuele bepalingen 
van de betreffende zender, resp. programma-aanbieder.

Opname-bedieningsknoppen op 
uw Loewe-afstandsbediening



Opnames plannen en wissen? Ook dat 
kan dankzij Yelo TV heel gemakkelijk thuis 
en van op afstand. Met het snelle en in-
tuïtieve Yelo TV-menu scroll je spelender-
wijs door uw TV-avond. Het menu ziet er 
hetzelfde uit op uw smartphone, tablet en 
computer. En nu ook op uw TV.

Favoriete TV-programma’s kunnen ook 
rechtstreeks op uw smartphone, tablet 
of computer bekeken worden. Dankzij 
draadloos internet van Telenet kan elk ge-
zinslid tegelijk naar zijn favoriete program-
ma kijken. Thuis via draadloos internet en 
onderweg via Wi-Free (een netwerk van 
800.000 home- en hotspots van Telenet 
in Vlaanderen). Sport op tv in de living en 
tegelijk een jeugdserie op de tablet in de 
kinderkamer? Het kan allemaal. En dat 
live naar meer dan 40 zenders.

De opnames van 20 zenders van de voor-
bije 2 maanden kunt u bekijken op uw 
smartphone, tablet of computer. Van ge-
lijk waar in en om het huis, zover als het 
draadloos internet van Telenet reikt. 

Niet thuis? Met een smartphone, tablet of 
computer kan de Digicorder geprogram-
meerd worden via mobiel internet of Wi-
Free. Geheugen bijna vol? Gewoon een 
opname wissen en klaar. Het kan allemaal 
van op afstand. Superhandig!

Om via tablet en smartphone (iOs, An-
droid of Windows 8 tablet en computer) 
te kijken, volstaat het voor Telenet inter-
net en digitale tv-klanten om de Yelo TV 
app te downloaden in de App Store, 
Google Play Store of in de Windows Store.

Maak van elk scherm een tv.
Op terras of in bed, met Yelo kunt u nu TV-kijken op elk 
scherm in huis. U kunt uw favoriete programma's, series 
en films, live of opgenomen, bekijken op tv, smartphone, 
tablet of computer!

Yelo TV van Telenet.


