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  geen HbbtV en bLindscan

PRIJs  € 149,-

  beeLdkwaLiteit, mediaspeLer, 
easy menu, mogeLijkHeden

waardering •••••

veel meeR dan satellIet
De Coolstream Trinity is een zeer  
veelzijdige campingontvanger, en nog  
gebruiksvriendelijker dan zijn voorgangers.

VerBrUiK en OPSTarT  
De Coolstream Trinity 

gebruikt in stand-by minder 
dan 1 watt. In volledig 

bedrijf varieert het verbruik 
tussen de 15 en 23 watt. De 
opstarttijd bedraagt rond de 

dertig seconden.

FirMware  De Coolstream 
Trinity is getest met 

firmwareversie 2.14. De 
ontvanger werd beschikbaar 

gesteld door Astrasat, 
Groningen.

d
e Coolstream Trinity heeft wat 
weg van een fors uitgevallen 
apple TV mediaspeler. Hij is strak 
vormgegeven en het ontbreekt 

aan een display en bedieningsknoppen. 
Door de uitgebreide aansluitmogelijk-
heden en de beperkte afmetingen is  
de achterzijde volledig bezet met 
connectoren en poorten. In onze test 
gebruiken we de satellietuitvoering van 
de Coolstream Trinity. Deze heeft een 
lNB-ingang met doorlusmogelijkheid. 
Er is ook een variant met ingebouwde 
DVB-C/T tuner. Met een optioneel  
infraroodoog voor de afstandsbediening 
kunnen we de decoder uit het zicht 
plaatsen. Ideaal dus voor in caravan of 
camper. De ontvanger  
komt met een houder,  
een afstandbediening, 
Nederlandstalige hand-
leiding en externe voeding. 
Hij draait op 12 volt, maar  
is tegen piekspanningen 
bestand tot 24 volt, 
bijvoorbeeld bij het starten van de 
camper.  aan de zijkant van de 
ontvanger vinden we de interne 
kaartlezer waarmee we via emulatie 

smartcards van CanalDigitaal,  
TV Vlaanderen en TéléSaT kunnen 
gebruiken. Er is geen Common 
Interface-slot aanwezig. Bij eerdere 
tests van Coolstream- 
apparaten was één van onze 
klachten de soms wat 
complexe bediening en 
menustructuur. De Trinity 
biedt binnen de Neutrino HD 
software – die werkt op het 
linux besturingssysteem – 
de mogelijkheid om te 
kiezen tussen eenvoudige 
menu’s voor algemene gebruikers, en 
een uitgebreidere menustructuur. Daar 
vinden we ook de mogelijkheid om 
UPnP in te schakelen en servers op het 
thuisnetwerk te zoeken. Zo wordt de 

Trinity een mediaspeler die 
vrijwel alle mediabestanden 
kan afspelen. ook kunnen 
we zenders streamen  
naar televisies die UPnP 
ondersteunen of een tweede 
Trinity-decoder. Hiervoor 
heeft de distributeur ook 

Trinity-decoders zonder ingebouwde 
tuner op de markt gebracht. Neutrino 
HD is wellicht de meest betrouwbare 
software voor tv-decoders van dit 

moment. op de testbank laat de Trinity 
dan ook geen steek vallen en loopt  
niet vast. Zappen tussen gecodeerde 
en ongecodeerde kanalen verloopt 
soepel en de beeldkwaliteit is subliem. 
Via USB of e-SaTa kan er een externe 

harde schijf of stick worden 
aangesloten. Zo krijgen we 
opnamemogelijkheden, die 
natuurlijk wel beperkt zijn 
omdat er slechts één tuner 
aanwezig is. We kunnen 
nieuwe firmware online via 
het menu opzoeken en 
inladen. Interactiviteit is 
een belangrijk onderdeel 

van de Trinity. als we de decoder aan 
het internet koppelen, krijgen we 
direct toegang tot YouTube, een 
webbrowser en internetradio. Het is 
spijtig dat HbbTV nog niet ondersteund 
wordt op de Trinity.


