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USB Stik voor digitaliseren van analoge videobronnen

De TERRATEC G1 is een compacte oplossing voor het overbrengen, bewerken en branden van analoge video op uw computer. 
De kwaliteit is compromisloos, de behuizing is gemaakt van hoogwaardig synthetisch materiaal in een pianolak lakkering en 
wordt geleverd met alle noodzakelijke kabels en adapters. De meegeleverde MAGIX video-editing software biedt talrijke opties 
en maakt het bewerken van uw analoge videos op uw computer kinderlijk eenvoudig MAC gebruikers kunnen gebruik maken 
van de meegeleverde TERRATEC Video Rescue software voor het digitaliseren; het bewerken wordt daarna gedaan met iMovie. 
Dit stelt u in staat uw waardevolle herinneringen op analoge videobronnen veilig te stellen, te bewerken en te archiveren op 
DVD, harde schijf of netwerkschijf, om het daarna te kunne afspelen op uw DVD speler of Mediaspeler.

Bewaar uw waardevolle herinneringen
Na verloop van tijd kunnen uw waardevolle analoge herinneringen verloren gaan.Familie bijeenkomsten, trouwerijen, bedrijfs-
feesten, vakanties, uw opgroeiende kinderen etc.zijn hoogstwaarschijnlijk nog opgenomen op analoge videocassettes. De korte 
levensduur van video cassettes, zelfs als ze optimal zij n opgeslagen eisen haar tol; magnetische invloeden, kwaliteitsverlies bij 
herhaaldelijk afspelen of simpelweg stuk gaan door nieuwsgierige kinderen of huisdieren zijn slechts enkelen voorbeelden die 
een groot gevaar vormen deze herinneringen onherstelbaar te beschadigen. Dit kunt u vermijden door uw analoge video´s te 
digitaliseren met behulp van de TERRATEC G1.Het is tevens een leuk cadeau idee!

Uitgebreide ondersteuning
Veel analoge videobronnen kunnen op de TERRATEC G1 worden aangesloten. VHS, Video 8, SVHS, Hi8, Betamax, of willekeurige 
andere analoge bronnen – bijna elk apparaat met een analoge video uitgang is compatible en kan op uw system worden 
aangesloten, zelfs DVD spelers, game consoles of settop boxen van kabel providers. Het maakt niet of dit nou een Scart, S-Video 
of composite aansluiting is, de TERRATEC G1 is in no-time erop aan te sluiten. Dankzij het uitgebreide kabel accessoire pakket 
kunt u direct aan de slag. De video bron en het formaat worden automatisch herkend en gedigitaliseerd in het hoogst mogelijke 
formaat. Het product stelt u zelfs in staat een backup te maken van uw DVD´s en Video CD´s, om het daarna op uw computer 
of op uw TV aangesloten mediaspeler weer te geven.

•	 Handzame	USB	stick	voor	het	digitalitaliseren	van	
analoge	videobronnen

•	 Eenvoudige	aansluiting	via	SVideo/composite/Scart

•	 Hoogwaardige	zwarte	pianolak	behuizing

•	 Software	voor	Windows	en	Mac

•	 Inclusief	alle	benodigde	kabels
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Functies

•	USB	aansluiting

•	Aansluitmogelijkheden:	Composite	(Cinch)	en	S-Video,	Stereo	Audio	(Cinch)

•	Video	standaard:	PAL,	NTSC,	SECAM

•	Overdracht	PAL:	maximaal	720x576	pixel/		25	fps

•	Overdracht	NTSC:	maximaal	720x480	pixel	/	29,9	fps

•	Volledig	gevoed	via	USB	(geen	additionele	voeding	nodig)

Software

•	MAGIX	Video	easy	TERRATEC	Edition	(PC)

•	TERRATEC	Video	Rescue	(Mac)

Systeemvereisten

				•	PC:	2,0	GHz	Intel	of	AMD	CPU

				•	Mac:	Macintosh	Computer	met	Intel	Processor

				•	1	GB	RAM

				•	Vrije	USB	2.0	aansluiting

				•	Internet-verbinding	voor	de	bestuurder	en	het	downloaden	van	software

				•	Windows	XP	SP3	(32	Bit)	/	Windows	Vista	SP2	(32/64	Bit)	/	Windows	7	SP1	(32/64	Bit)	/	
							Windows	8	(32/64	Bit)	/	Mac	OS	X	10.5.8	of	hoger

Aanbeveling

				•	5	GB	vrije	ruimte	op	de	harde	schijf	voor	het	branden	van	een	DVD

				•	DVD-brander	voor	het	maken	van	DVD‘s		
				•	Internettoegang	voor	technische	ondersteuning	(e-mail	ondersteuning,	software-updates)

Verpakkingsinhoud

				•	TERRATEC	G1

				•	Scart	adapter

				•	Video	kabel

				•	S-Video	kabel

				•	Driver	en	Software	CD

				•	Snelstarthandleiding	

				•	Service	kaart

Artikelnummer: 10680
EAN-Code: 4017273106809
Garantie:  36 maanden
Internet:  www.terratec.com
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