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Imagine/Ecran
• Raport lungime/lăţime: 4:3, 16:9
• Convertor D/A: 10 biţi, 54 MHz
• Convertor A/D: 10 biţi, 54 MHz

Sunet
• Convertor D/A: 24 biţi, 96 kHz
• Convertor A/D: 24 biţi, 96 kHz
• Coeficient semnal/zgomot: 106
• Distorsionare și zgomot (1kHz): 90 dB
• Diafonie (1kHz): 105 dB
• Interval dinamic (1kHz): 90 dB
• Sistem audio: Dolby Digital, DTS, Dolby Digital 

(CA-3)

Înregistrare video
• Sistem de înregistrare: PAL, SECAM
• Formate de comprimare: MPEG2
• Moduri de înregistrare: Super Long Play (SLP), 

Extended Play (EP), High Quality (HQ), Standard 
Play (SP)

• Compresie audio: Dolby Digital
• Timp maxim de înregistrare pe DVD: 6 oră
• Caracteristici înregistrare: Inserare marcaj capitol, 

Divizare, Ștergere, Marcare manuală capitol, 
Înregistrare One Touch (OTR), Safe Record, 
Index selectabil de imagini

Redare video
• Medii de redare: DVD-Video, DVD, DVD+RW, 

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

• Formate de comprimare: MPEG2, MPEG1
• Sistem de redare a discurilor video: NTSC, PAL
• Moduri redare disc: repetare A-B, Meniu disc, 

Derulare rapidă înapoi, Derulare rapidă înainte, 
Derulare înainte cadru cu cadru, Pauză, PBC, 
Reluare redare de la oprire, Căutare înainte/
înapoi, Redare aleatorie, Redare lentă, Repetare 
titlu, Zoom

Redare audio
• Medii de redare: MP3-CD, CD, CD-R, CD-RW, 

MP3-DVD
• Format compresie: Dolby Digital, MP3, MPEG2 

multi-canal, PCM, DTS
• Rate de biţi MP3: 32-256 kbps și VBR
• Sisteme de fișiere acceptate: ISO-9660

Redare imagine statică
• Medii de redare: DVD+R/+RW, DVD-R/-RW, 

CD-R/RW, Picture CD
• Format comprimare imagine: JPEG
• Caracteristici superioare imagine: Rotire, Zoom
• Prezentare: da, cu muzică (MP3)

Medii de stocare
• Mediu de înregistrare: DVD+R, DVD+RW, DVD-

R, DVD-RW

Tuner/Recepţie/Transmisie
• Sistem TV: PAL B/G
• Intrare antenă: 75 ohm, coaxial (IEC75)
• Nr. de tunere TV: 1
• Reglare automată digitală: nu

Conectivitate
• Conexiuni frontale/laterale: Intrare audio S/D, 

Intrare CVBS, Intrare S-video
• Conectori spate: SCART1 (CVBS, ieșire S-video/

RGB), SCART2 (CVBS, ieșire S-video/RGB), Ieșire 
audio analogic S/D, Ieșire video S-Video/CVBS, 
Ieșire coaxială digitală, Intrare antenă RF / ieșire 
TV

Comoditate
• Caracteristici programare/timer: Program cu 

repetare zilnică / săptămânală, Timer manual, One 
Touch Recording, ShowView, Control 
înregistrare VPS/PDC

• Evenimente programabile: 8
• Perioadă de programare: 1 lună
• Protecţie copii: Restricţionare acces minori
• Tip ecran: FTD
• Limbi OSD: Daneză, Olandeză, Engleză, 

Finlandeză, Franceză, Germană, Italiană, 
Norvegiană, Portugheză, Spaniolă, Suedeză

Alimentare
• Alimentare: 50 Hz, 220-240 V
• Consum: 25 W (Uzual)
• Consum în stare de repaus: < 3 W

Accesorii
• Telecomandă: Zappa, 37 taste (2422 549 00611)
• Ghid de iniţiere rapidă
• Card de garanţie
• Baterii: 2 baterii AA
• Cabluri: Cablu Full SCART, cablu coaxial RF
• Certificat de garanţie: Versiune globală
• Manual de utilizare

Dimensiuni
• Dimensiuni set (L x Î x A): 435 x 65 x 285 mm
• Greutate set: 4 kg
• Dimensiuni ambalare (L x Î x A): 

514 x 155 x 380 mm
• Greutate cu ambalaj inclus: 6 kg
•

DVD player/recorder
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