
Dune HD Duo 4K 

 

Dune HD Duo 4K is een geavanceerde oplossing voor het afspelen van 4K en Full HD video, hoge 

kwaliteit audio, IPTV, VOD content en digitale TV kanalen. 

Deze mediaspeler zet een compleet nieuwe standaard voor home entertainment. Hij ondersteund 

bijna alle digitale audio- en videoformaten, inclusief de nieuwste HEVC video codec met een miljard 

kleuren (10-bit kleurcodering), alle moderne 3D standaarden zoals MVC, Side-by-Side en Top-and-

Bottom, audiofiele HD audio met resoluties tot wel 24-bit/192 KHz en nog veel meer! 

De Dune HD Duo 4K is voorzien van twee interne 3.5” SATA HDD rekken met hot-swap functie, drie 

USB poorten, SD kaart poort, 1Gbit Ethernet, 802.11ac Dual Band 2T2R Wi-Fi, ingebouwde DVB-

T/T2/C tuner (optioneel) en een ingebouwde Z-Wave controller (optioneel). Daarnaast beschikt de 

speler over een aantal geavanceerde audiofiele features, zoals de beroemde ESS SABRE32 Reference 

DAC, gebalanceerde XLR stereo uitgangen en een S/PDIF audio ingang.                           

 



Belangrijkste eigenschappen 

 High-end media processor: De nieuwste Sigma Designs SMP8758 chip van de beroemde high-end 

media processor verkopers, met de nieuwste Dual Core ARM CPU (4x sneller dan voorheen) 

 4K video afspelen: Decodeer 4K video content in alle populaire formaten (inclusief H.265 10-bit) 

(tot 4Kp30) 

 4K video output: 4K output met pixel-to-pixel precisie naar 4K TV’s 

 SD/HD naar 4K conversie: Verhoog automatisch de resolutie van SD/HD beeld naar 4K 

 VXP: Professionele videoprocessor voor de best mogelijke beeldkwaliteit 

 HEVC: Speel gecodeerde video af met de nieuwste H.265 codec (2x de beeldkwaliteit van H.264) 

 10-bit kleurcodering: Geniet van 1 miljard kleuren (64x meer dan eerst) met de nieuwste H.265 

Hi10P video codering 

 Blu-ray menu: Geniet van het full Blu-Ray navigatie menu of gebruik het simpele BDLite menu 

naar eigen voorkeur 

 True 24p output: Wees verzekerd van het probleemloos afspelen van Hollywoord films dankzij 

de volledige ondersteuning van 24p (23.976) framerate 

 Geavanceerde mediaspeler: Speel MKV en elk ander modern videobestand af, inclusief de 

hoogste kwaliteit 4K en HD met zeer hoge bitrates (100Mbit/s+) 

 HD audio: Stuur hoge kwaliteit audio van studio kwaliteit (Dolby True HD, DTS HD MA) naar uw 

A/V receiver 

 Dolby Atmos 3D audio: Geniet van het nieuwste 3D audio systeem van Dolby dankzij de Dolby 

Atmos pass-through mogelijkheid 

 High-End muziek: Speel zeer hoge kwaliteit audio (tot aan 192 KHz / 24-bit) via verschillende 

bestanden (FLAC, Monkey's Audio APE, SACD, WAV/PCM etc.)  

 Netwerkspeler: Verbindt met uw lokale netwerk en speel direct af vanaf PC of NAS via UPnP, 

SMB of NFS 

 HDD speler: Speel direct af van elke HDD (intern, USB, NAS) van elk formaat (inclusief de 

nieuwste 6TB+ HDD modellen) 

 Twee HDD rekken met hot-swap functie: Plaats en verwissel met het grootste gemak interne 

2.5" SATA HDD’s voor een bijna oneindige opslagcapaciteit 

 Stille koeling: De interne HDD’s worden geruisloos gekoeld door een 120mm high-end ultra stille 

fan 

 Ingebouwde opslag: 8GB flashgeheugen voor applicaties en systeemprogramma's 

 USB poorten: Verbind gemakkelijk USB HDD’s, USB flash drives, USB kaartlezers, USB hubs en 

andere USB apparaten 

 SD kaart poort: Gebruik gemakkelijk SD geheugenkaarten met de poort op de voorzijde 

 1Gbit Ethernet poort: Voor de beste prestaties wanneer u verbonden bent met uw lokale 

netwerk via kabel 

 802.11ac Wi-Fi met 2.4 en 5.0 GHz ondersteuning en 2T2R (twee antennes): Voor de beste 

prestaties wanneer u draadloos verbonden bent met uw lokale netwerk 

 DVB-T/T2/C tuner (optioneel): Kijk naar TV kanalen via de antenne of de kabel en neem deze op 

(free-to-air uitzendingen) 

 IR extender: Organiseer gemakkelijk de verborgen installatie van de media speler wanneer dit 

nodig is, door middel van het bijgevoegde externe IR oog 

 Control4: Integreer probleemloos in Smart Home installaties gebaseerd op Control4 technologie 

via de ready-to-use Control4 driver 

 Z-Wave (optie): Maak gebruik van de ingebouwde Z-Wave controller om uw Smart Home te 
creëren, gebaseerd op Z-Wave technologie 

 



Audiofiele features 

 Audiofiele DAC: Geniet van de hoogste kwaliteit audio met de beroemde ESS SABRE32 

Reference DAC (ES9018K2M) 

 Dual audio uitgang: Gebruik de standaard RCA stereo uitgangen of de gebalanceerde XLR 

uitgangen 

 XLR stereo uitgangen: Gebruik de professionele ultra-low-noise analoge audio uitgangen 

 Galvanisch geïsoleerde connectoren: Minimale noise en jitter op alle S/PDIF aansluitingen 

(inclusief coaxiale S/PDIF uitgang en coaxiale S/PDIF ingang) 

 Audio ingangen: Gebruik de Duo 4K als high-end DAC door externe digitale audiobronnen 

aan te sluiten via S/PDIF 

Overige features 

 IPTV: Kijk naar IPTV kanalen en neem deze op 

 Internet radio: Luister naar uw favoriete internet radiokanalen en neem deze op 

 Applicaties: Installeer gemakkelijk verschillende applicaties en plug-ins met additionele 

functionaliteiten via de Dune Store of van derde partijen. 

 Bestandsbrowser: Browse gemakkelijk door uw bestanden en gebruik verschillende functies 

om uw collectie te organiseren (kopiëren, verplaatsen, verwijderen, hernoemen, sorteren)  

 Afspeellijsten: Maak afspeellijsten van mappen of gebruik eigen playlists met repeat en 

shuffle functies 

 Jukebox: Gebruik verschillende Jukebox applicaties om uw mediacollectie te organiseren in 

een gemakkelijke interface 

 Internet browser: Browse het internet op uw TV met de geïntegreerde webbrowser  

 HLS: Geniet van internetvideo’s in de hoogste kwaliteit dankzij de Apple HLS adaptive bitrate 

streamingmethode 

 DASH: Krijg toegang tot de nieuwste online videoservices door middel van het MPEG-DASH 

streamingprotocol 

 Video output flexibiliteit: De video output kan volledig ingesteld worden, van SD tot 4K en 

van 24p to 60p 

 Video opschaling: Hoge kwaliteit opschaling van Dvd’s en elk ander SD bestand naar 4K, Full 

HD (1080p) en andere HD resoluties 

 Auto framerate: Speel video af in de originele framerate voor de meest vloeiende prestaties 

 Auto resolutie: Kijk video in de hoogst mogelijke kwaliteit wanneer de speler is aangesloten 

aan geavanceerde TV/video apparatuur 

 Dune Network Playback Accelerator: Speciale optimalisatie voor de beste afspeelprestaties 

over het netwerk, voor elke vorm van content over alle soort protocollen 

 Ingebouwde NAS functie: Krijg toegang tot aangesloten mediabronnen (HDD, USB, etc.) via 

een lokaal netwerk (SMB, FTP, UPnP/DLNA) 

 Wi-Fi access point: Gebruik de mediaspeler als een Wi-Fi access point en internetrouter 

 IP control: Bedien uw mediaspeler via een PC of iOS/Android smartphone en integreer hem 

in verschillende Smart Home omgevingen 

 iOS en Android apps: Gebruik de mediaspeler met verschillende applicaties voor 

iOS/Android apparaten 

 

 



Specificaties 

 Media processor: Sigma Designs SMP8758 

 RAM: 2GB 

 Flash geheugen: 8GB 

 Connectoren: 3x USB 2.0, SD kaart poort, HDMI uitgang, optische S/PDIF audio uitgang, coaxiale 

S/PDIF audio uitgang, composiet video uitgang, RCA stereo audio uitgang, gebalanceerde XLR 

stereo audio uitgangen, coaxiale S/PDIF audio ingang, IR extender poort, Ethernet 10/100/1000 

Mbit/s, twee externe Wi-Fi antennes, DVB-T/T2/C RF in- en uitgang, 110-220V AC ingang 

 Interne opslag: Twee interne HDD rekken met een hot swap functie voor 3.5” SATA HDD’s 

 Media bronnen: Interne HDD’s (SATA), externe HDD’s (USB), externe optische drive (USB), USB 

apparaten (USB flash drive, USB card reader, etc.), ingebouwde SD card reader, PC en NAS in uw 

lokale netwerk (SMB, NFS, UPnP, HTTP), andere internet en lokale netwerk media bronnen 

 Video codecs: MPEG2, MPEG4, XVID, WMV9, VC1, H.264, H.265, H.265 Hi10p; ondersteuning 

voor elke high bitrate video (tot aan 100 Mbit/s en hoger) 

 Video bestanden: MKV, MPEG-TS, MPEG-PS, M2TS, VOB, AVI, MOV, MP4, QT, ASF, WMV, BDMV, 

DVD-ISO, VIDEO_TS 

 3D video bestanden: MVC, Side-by-side, Top/Bottom 

 4K videoformaten: H.265 tot 4Kp30, H.264 10-bit tot 4Kp30 

 Video output modes: Een breed scala aan ondersteunde output resoluties (tot aan 1080p60 en 

4Kp30) en framerates (inclusief 23.976, 25, 29.97, 50, 59.94) 

 Video output framerate: automatisch (afhankelijk van het afgespeelde bestand) en handmatig 

 Video output resolutie: automatisch (afhankelijk van het afgespeelde bestand) en handmatig 

 Audio codecs: MPEG-1/2 layer I/II/III, AAC, LPCM, WMA, WMAPro, FLAC, multikanaals FLAC, 

Vorbis, WavPack, APE (Monkey's Audio), ALAC (Apple lossless), AC3 (Dolby Digital), DTS; 

ondersteuning voor zeer hoge kwaliteit audio (tot aan 192 kHz / 24-bit) 

 Audio file bestandstypes: MP3, MPA, M4A, AAC, WAV, WMA, FLAC, Ogg/Vorbis, WavPack, APE 

(Monkey’s Audio), ALAC (Apple lossless), AC3, DTS, DTS-WAV 

 Ondertiteling ondersteuning: SRT (extern), SUB (MicroDVD) (extern), tekst (MKV), SSA/ASS 

(MKV, extern), VobSub (MP4, MKV, extern SUB/IDX), PGS (Blu-ray, TS, MKV) 

 Hardware 3D Graphics Acceleration: OpenGL ondersteuning 

 Picture file bestandstypes: JPEG, PNG, BMP, GIF 

 Playlist file bestandstypes: M3U, PLS, CUE 

 Photo viewer functies: Slideshow, overgangseffecten, draaien, zoomen, playlists, repeat, shuffle 

 Audio afspeel functies: Playlist browsen, repeat, shuffle, ID3 tags, plasma TV inbrandpreventie 

 Media streaming protocollen: DASH, HLS, FTP, MPEG-TS over multicast-UDP, MPEG-TS over 

multicast-RTP, MPEG-TS over RTSP, MPEG-TS over HTTP, MP4 over HTTP, raw-MP3 over HTTP, 

raw-AAC over HTTP 

 Netwerkbrowser: SMB client en browser, NFS client, UPnP/DLNA client en browser 

 Ingebouwde NAS functie: SMB server, FTP server, UPnP/DLNA media server 

 Network protocollen voor besturing op afstand en integratie: Dune HD IP control protocol 

(HTTP), UPnP/DLNA media renderer 

 UPnP/DLNA: DLNA client, DLNA media server, DLNA media renderer 

 Web browser: WebKit 

 Ethernet: 10/100/1000 Mbit/s 

 Wi-Fi: Interne Wi-Fi module met 802.11b/g/n/ac support, Dual Band 2.4/5GHz, 2T2R, twee 

antennes, Wi-Fi client, Wi-Fi access point/router 

 Bestandssystemen: FAT16/FAT32 (lezen-schrijven), EXT2/EXT3/EXT4 (lezen-schrijven), NTFS 
(lezen-schrijven), HFS/HFS+ (Mac OS Standard/Extended) (alleen lezen) 



Extra Functies Screenshots 

 

Geavanceerde Film Scraper 

 

 

Bediening van de ingebouwde Z-Wave Controller via iOS/Android apparaat of webbrowser 

 

 


