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Картина/дисплей
• Съотношение на размерите на картината: 4:3, 

16:9
• цифрово-аналогов преобразувател: 10 битов, 

54 MHz
• Цифро-аналогов преобразувател: 10 битов, 54 

MHz

Звук
• цифрово-аналогов преобразувател: 24 битов, 

96 kHz
• Цифро-аналогов преобразувател: 24 битов, 96 

kHz
• Съотношение сигнал/шум: 106
• Изкривявания и шумове (1 kHz): 90 dB
• Crosstalk (1kHz): 105 dB
• Динамичен обхват (1 kHz): 90 dB
• Звукова система: Dolby Digital, DTS, Dolby 

Digital (AC-3)

Видеозапис
• Записваща система: PAL, SECAM
• Формати на компресиране: MPEG2
• Режими на запис: Свръхдълго 

възпроизвеждане (SLP), Удължено 
възпроизвеждане (EP), Високо качество (HQ), 
Стандартно възпроизвеждане (SP)

• Аудиокомпресия: Dolby Digital
• Максимално време за запис на DVD: 6 ч
• Подобрения за запис: Вмъкване на маркер за 

епизод, Разделяне, Изтриване, Ръчно 
маркиране на глави, Запис с едно докосване 
(OTR), Безопасен запис, Картини за 
индексиране по избор

Възпроизвеждане на видео
• Носители за възпроизвеждане: DVD-видео, 

DVD, DVD+RW, DVD+R, DVD-RW 
(видеорежим), DVD-R, SVCD, Video CD

• Формати на компресиране: MPEG2, MPEG1
• Система за възпроизвеждане на видеодискове: 

NTSC, PAL
• Режими на възпроизвеждане на диска: A-B 

повторение, Дисково меню, Бързо 
пренавиване назад, Бързо пренавиване напред, 
Покадрово придвижване напред, Пауза, PBC, 
Подновяване на възпроизвеждането след 
стоп, Търсене напред/назад, Разбъркано 
възпроизвеждане, Забавен каданс, Повторение 
на заглавията, Увеличение

Аудио възпроизвеждане
• Носители за възпроизвеждане: MP3-CD, CD, 

CD-R, CD-RW, MP3-DVD
• Формат на компресиране: Dolby Digital, MP3, 

Многоканален MPEG2, PCM, DTS
• MP3 побитови скорости: 32-256 kbps и VBR
• Поддържани файлови системи: ISO-9660

Възпроизвеждане на стоп-кадър
• Носители за възпроизвеждане: DVD+R/+RW, 

DVD-R/-RW, CD-R/RW, Picture CD

• Формат за компресиране на картини: JPEG
• Подобрение на картината: Завъртане, 

Увеличение
• Слайдшоу: да, с музика (MP3)

Носители за съхранение на данни
• Носители за запис: DVD+R, DVD+RW, DVD-R, 

DVD-RW

Тунер/приемане/предаване
• телевизионна система: PAL B/G
• Вход за антена: 75 ома коаксиален (IEC75)
• Брой TV тунери: 1
• Автоматична цифрова настройка: не

Възможности за свързване
• Предни/странични букси за свързване: Аудио 

вход Л/Д, Вход за CVBS, Вход S-video
• Задни конектори: SCART1 (CVBS, S-video/RGB 

изход), SCART2 (CVBS, S-video/RGB вход), 
Аналогов изход за звук ляв/десен, Видеоизход 
S-Video/CVBS, Цифров коаксиален изход, Вход 
за RF антена/телевизионен изход

Удобство
• Подобрения за програмирането/таймера: 

Програма за дневно/седмично повторение, Р
ъчен таймер, Запис с едно докосване, 
ShowView, VPS/PDC управление на записа

• Програмируеми събития: 8
• Период на програмиране: 1 month
• Защита за деца: Родителски контрол
• Тип на дисплея: FTD
• Езици на екранното меню: Датски, Холандски, 

Английски, Финландски, Френски, Немски, 
Италиански, Норвежки, Португалски, 
Испански, Шведски

Мощност
• Електрозахранване: 50 Hz, 220-240 V
• Консумация: 25 W (типично)
• Мощност на потребление в режим на 

готовност: < 3 W

Аксесоари
• Дистанционно управление: 37-бутонно Zappa 

(2422 549 00611)
• Ръководство за бърз старт
• Гаранционна карта
• Батерии: 2 x AA
• Кабели: Пълен SCART кабел, коакс.РЧ кабел
• Гаранционна брошура: Глобална версия
• Ръководство за потребителя

Размери
• Габарити на апарата (Ш x В x Д): 

435 x 65 x 285 мм
• Тегло на апарата: 4 кг
• Габарити на опаковката (Ш x В x Д): 

514 x 155 x 380 мм
• Тегло вкл. опаковката: 6 кг
•

DVD плейър/рекордер
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