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TV digital e reprodução 

de DVD num só
a determinar

Configuração e utilização fáceis
• Sintonizador digital incorporado para recepção de rádio e TV DVB-T

Reproduza todos os seus filmes e música
• Reproduz DivX, MP3, e fotografias JPEG de câmaras digitais

Dê vida ao áudio
• Recepção digital para qualidade de som e imagem sensacional

Dê vida ao áudio e ao vídeo
• CDA áudio de 192kHz/24 bits melhora a saída de som analógico

Ligue e desfrute de várias fontes
• USB Media Link para reprodução a partir de unidades flash



 Sintonizador digital incorporado
Sintonizador digital incorporado para recepção de 
rádio e TV DVB-T

Reproduz tudo
Reproduza praticamente qualquer formato 
multimédia: quer seja DivX, MP3 ou JPEG. 
Experimente a conveniência imbatível de uma grande 
capacidade de reprodução, e o luxo de partilhar 
ficheiros multimédia no seu TV ou sistema de cinema 
em casa, no conforto da sua sala.

USB Media Link
O Universal Serial Bus ou USB é um protocolo 
utilizado para ligar PC, periféricos e equipamento 
electrónico de consumidor. Com USB Media Link, só 
terá de ligar o dispositivo USB, seleccionar o filme, 
música ou fotografia e desfrutar.

TV Guia no ecrã
Todas as semanas são centenas os programas 
televisivos transmitidos. Infelizmente, nem sempre é 
fácil descobrir os mais interessantes. O TV Guia no 
ecrã apresenta uma lista simples e concisa dos 
programas televisivos agendados. Deste modo, 
encontrará o que procura rápida e facilmente e 
poderá escolher imediatamente os programas a 
gravar. Não existe forma mais simples de ver 
televisão!
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Destaques
PAL
•

Reprodução de áudio
• Formato de compressão: Dolby Digital, MP3, 

MPEG2 Multicanais, PCM, WMA
• Suporte de reprodução: CD áudio, CD, CD-R/

RW, DVD+R/+RW, DVD-R/-RW, Unidade flash 
USB

Conectividade
• Ligações frontais/laterais: USB
• Ligações posteriores: Saída analógica áudio 

esquerda/direita, Saída coaxial digital, Scart

Comodidade
• Idiomas apresentados no ecrã: Checo, Holandês, 

Inglês, Francês, Alemão, Italiano, Português, 
Espanhol

Acessórios
• Acessórios incluídos: 2 x pilhas AAA, Cabo áudio/

vídeo, Manual de início rápido, Telecomando, 
Manual do utilizador, Folheto de garantia mundial

Dimensões
• Dimensões do conjunto (L x A x P): 

260 x 45 x 260 mm
• Dimensões da embalagem (L x A x P): 

348 x 98 x 330 mm

Aplicações multimédia
• Formatos de reprodução: DivX, Fotografias JPEG, 

MP3

Imagem/Visualização
• Conversor D/A: 10 bits, 54 MHz

Alimentação
• Fonte de alimentação: 110-240 V, 50/60 Hz
• Consumo de energia: < 12 W
• Consumo de energia em modo de espera: < 4,5

Som
• Conversor D/A: 24 bit, 192 kHz
• Sistema de som: Dolby Digital
• Frequência de resposta: 16-20000 Hz
• Diafonia (1kHz): 110 dB
• Limite dinâmico (1kHz): > 90 dB
• Distorção e Ruído (1kHz): < 77 dB

Reprodução de fotografias
• Formato de compressão de imagens: JPEG
• Melhoramento de imagem: Virar fotografias, 

Rodar, Apresentação de diapositivos, Zoom
• Suporte de reprodução: CD-R/RW, DVD+R/

+RW, DVD-R/-RW, Kodak Picture CD, CD de 
Imagens

Reprodução de vídeo
• Formatos de compressão: DivX 6.0, MPEG1, 

MPEG2
• Suporte de reprodução: CD, CD-R/CD-RW, 

DivX, DVD, DVD+R/+RW, DVD-R/-RW, DVD 
vídeo, CD/SVCD vídeo

• Sistema de reprodução discos de vídeo: NTSC, 
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