
 
 
 
 

 
De Denson DS1010 mini V2 is het kleinere broertje van de Denson DS1010 V4 en laat zich 
door de kleinere afmetingen net wat makkelijk monteren achterop een tv. 
  
Deze Denson DS1010 mini V2 heeft alleen een DVB-S2 tuner aan boord en kan gebruikt 
worden voor ontvangst van Canal Digitaal, TV Vlaanderen en Joyne. 
  
Zoals bij de Denson DS1010 V4 is ook de mini V2 voorzien van een 12V gestabiliseerde 
voeding die een werkgebied heeft tussen de 8 & 28 V, hierdoor is deze decoder uitermate 
geschikt voor recreatief gebruik. Met de meegeleverde 230V voeding is het ook mogelijk om 
de Denson DS1010 mini V2 te gebruiken op 230V. 
  
De Denson DS1010 mini V2 heeft ook een extern IR eye, dit zodat de ontvanger weggewerkt 
kan worden in een kast of achter de tv. 
  
Geschikt voor alle Europese CI en CI+ modules van de satelliet betaal TV providers. 
Met FastScan kanalen download. (Canal Digital, TV Vlaanderen, TeleSat, Austria HD etc…) 
Ook geschikt voor ontvangst van de nieuwe Nederlandse JOYNE provider op Eutelsat 9 
Oost. 
Media Player voor het afspelen van uw gemaakte of opgenomen foto’s, video’s en films. 
USB opname & - weergave mogelijk: Neem uw satelliet programma’s op en geef ze weer via 
de USB poort op uw externe geheugen capaciteit. (USB stick, Harde Schijf) 
EasyFind software applicatie 
Belangrijke kenmerken: 
  
Full HD-resolutie. (1920 x 1080) 
Max. 4000 kanalen opslag (DVB-
S2) 
Support EPG 7 dagen (DVB-S2) 
MPEG4 H.264 / H.265 HEVC 
Max. 800 TP opslag (DVB-S2) 
Support teletekst en ondertiteling 
USB 2.0 (PVR & Software 
update) 
DiSEqC 1.0, 1.1, 1,2 (DVB-S2) 
Favorietenlijst beschikbaar 
Aansluitingen: 
  
HDMI uitgang 
CI / CI+ slot 
IR sensor ingang 
LNB ingang (DVB-S2) 
IR sensor ontvanger 
USB 2.0 poort 
Aan / Uit schakelaar 
12VDC in (10-28VDC) 
4-digit display op IR Sensor 
Ingangspanning en verbruik: 
  
In standby < 0,5Watt 
Ingangspanning: 12 VDC (8 – 28VDC ) 
Max. verbruik: 12 Watt 
100-240VAC met meegeleverde 100-240VAC/12VDC netadapter (gestabiliseerd, bestand 
tegen piekspanningen en-stroom). 
 
Kosten: € 129.00 
 


