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Video-opname
• Opnameverbeteringen: Opnemen met één druk 

op de knop (OTR)

Opslagmedia
• Capaciteit harde schijf: 160 GB
• Video-opname met HDD-capaciteit: 80 u

Tuner/ontvangst/transmissie
• Aantal TV-tuners: 2

Connectiviteit
• Audio-uitgang - analoog: Volumegestuurde L/R 

cinch, 2x stereo (rode/witte cinch)
• TV-SCART uit: Audio L/R, CVBS, RGB
• Audio-uitgang - digitaal: Coaxiaal (cinch), Optisch 

(TOSLINK)
• RS232
• Interface voor satellietantenne: DiSEq 1.1, DiSEq 

1.2, DISEq 2.0, Geschikt voor unikabels
• SCART-uitgang van de videorecorder: CVBS, 

RGB, Audio L/R, Y/C

Gemak
• Kinderbeveiliging: Kinderslot + beveiligingsniveaus 

voor kinderen
• Verbeteringen in het gebruiksgemak: 

Elektronische programmagids
• Gemakkelijk te installeren: Automatisch 

installeren
• Beveiligingsniveaus voor kinderen: Vergrendeling 

met PIN-code, Kindertimer
• Opnemen: Alarm bij opnamefout, Aanhef bij 

opname
• Timer/herinnering voor events: 10
• Signaalsterkte-indicator
• Lijst met favoriete radioprogramma's: 3
• Gebruikersinterface: Automatische update 

programmalijst, Meerdere ondertitels 
ondersteund, Nu & Straks, Weergave op het 
scherm van de televisie, Voorgeïnstalleerd voor 
astra 19,2E, Software-upgrade via de ether, TV- en 
radio-modus, Elektronische programmagids 7 
dagen

• Lijst met favoriete TV-programma's: 3
• Programmeerbare events: 10

Systeemspecificaties
• Videobeelden: 16 MB SDRAM
• Videodecodering: MPEG-2 DVB tot maximaal 

MP@ML, Video-bitsnelheid tot 15 Mbit/s, 
Videoformaat 4:3 en 16:9, resolutie maximaal 720 
x 576 pixels

• Grootte flashgeheugen: 4 MB

Videodecodering
• Ontvangst-demodulatie: Voldoet aan DVB-

normen voor MPEG-2, QPSK
• Frequentiebereik: MHz 950 - 2150, Bereik 

ingangsniveau dBm 65 tot -25, Video-bitsnelheid 
tot 15 Mbit/s

• Decoderen: 2 DVB CAM-modules, niet 
meegeleverd

Audiodecodering
• Compressieformaat: MPEG layer I/II

Geluid
• Geluidssysteem: Dolby Digital (AC-3)

Vermogen
• Netspanning: 230 V (+/-10/-15%)/50 Hz
• Energieverbruik: 40 W
• Stroomverbruik in stand-bystand: 11 W

Afmetingen
• Afmetingen doos (BxDxH) in inch: 470 x 320 x 

100 mm
• Afmetingen van product (B x H): 380 x 60 mm
• Diepte van de receiver: 250 mm
• Temperatuur (in bedrijf): +5 ºC tot +35 ºC
• Temperatuurbereik (opslag): -20 ºC tot +60 ºC
• Gewicht: 3,2 kg
• Gewicht (incl. verpakking): 4,5 kg

Accessoires
• Meegeleverde accessoires: Hoogwaardige scart-

kabel, Snelle installatiehandleiding, 
Afstandsbediening, Veiligheidsinfo en 
garantieboekje, Gebruiksaanwijzing, Netsnoer

•
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