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Obraz/Displej
• Pomer strán: 4:3, 16:9
• D/A konvertor: 10 bit, 54 MHz
• A/D konvertor: 10 bit, 54 MHz

Zvuk
• D/A konvertor: 24 bitov, 96 kHz
• A/D konvertor: 24 bitov, 96 kHz
• Odstup signálu od šumu: 106
• Skreslenie a šum (1 kHz): 90 dB
• Crosstalk (1kHz): 105 dB
• Dynamický rozsah (1 kHz): 90 dB
• Zvukový systém: zvuk Dolby Digital, DTS, Dolby 

Digital (AC-3)

záznam videa
• Systém nahrávania: PAL, SECAM
• Formáty kompresie: MPEG2
• Režimy nahrávania: Super Long Play (SLP), 

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

• Kompresia zvuku: zvuk Dolby Digital
• Maximálny čas nahrávania na DVD: 6 hod
• Zdokonalenia nahrávania: Vloženie značky 

kapitoly, Rozdeliť, Vymazať, Manuálne 
označovanie kapitol, Jednodotykové nahrávanie 
(OTR), Bezpečné nahrávanie, Voliteľné obrázky 
indexu

Prehrávanie videa
• Prehrávané médiá: DVD-Video, DVD, DVD+RW, 

DVD+R, DVD-RW (Režim video), DVD-R, 
SVCD, Video CD

• Formáty kompresie: MPEG2, MPEG1
• Systém prehrávania videodiskov: NTSC, PAL
• Režimy prehrávania disku: A-B opakovane, 

Ponuka disku, Rýchlo dozadu, Rýchlo dopredu, 
Snímok dopredu, Pozastaviť, PBC, Pokračovať v 
prehr. od zastavenia, Hľadanie smerom dopredu/
naspäť, Náhodné prehrávanie, Pomalý pohyb, 
Opakovanie názvu, Približovanie

Prehrávanie zvuku
• Prehrávané médiá: MP3-CD, CD, CD-R, CD-RW, 

MP3-DVD
• Formát kompresie: zvuk Dolby Digital, MP3, 

Viackanálové MPEG2, PCM, DTS
• Rýchlosti prenosu MP3: 32-256 kb za sekundu a 

VBR
• Podporované systémy súborov: ISO-9660

Prehrávanie statických obrázkov
• Prehrávané médiá: DVD+R/+RW, DVD-R/-RW, 

CD-R/RW, Obrázkové CD
• Formát kompresie obrázkov: JPEG
• Zdokonalenie obrázkov: Rotovanie, Približovanie
• Prezentácia: áno, s hudbou (MP3)

Pamäťové médium
• Zapisovacie médium: DVD+R, DVD+RW, DVD-

R, DVD-RW

Tuner/Príjem/Vysielanie
• TV systém: PAL B/G
• Vstup antény: 75 ohmový koaxiálny (IEC75)
• Počet televíznych tunerov: 1
• Automatické digitálne ladenie: nie

Pripojiteľnosť
• Predné/bočné konektory: Zvukový vstup Ľ/P, 

CVBS vstup, Vstup S-video
• Zadné pripojenia: SCART1 (CVBS, S-video/RGB 

výstup), SCART2 (CVBS, S-video/RGB vstup), 
Analógový audio Ľavý/Pravý výstup, S-Video/
CVBS video výstup, Digitálny koaxiálny výstup, RF 
anténny vstup / Televízny výstup

Užitočná funkcia
• Vylepšenia programovania/časovača: Program 

denného a týždenného opakovania, Manuálny 
časovač, Nahrávanie jedným dotykom, Ukázať 
zobrazenie, Ovládanie nahrávania VPS/PDC

• Programovateľné udalosti: 8
• Doba programovania: 1 mesiac
• Detský zámok: Rodičovská kontrola
• Typ displeja: FTD
• Jazyky ponuky na obrazovke: Dánčina, 

Holandčina, Angličtina, Fínčina, Francúzština, 
Nemčina, Taliančina, Nórčina, Portugalčina, 
Španielčina, Švédčina

Napájanie
• Napájanie: 50 Hz, 220-240 V
• Spotreba: 25 W (typicky)
• Spotr. energie v pohotovostnom stave: < 3 W

Príslušenstvo
• Diaľkové ovládanie: 37-tlačidlový diaľkový ovládač 

(2422 549 00611)
• Stručná príručka spustenia: áno
• Záručný list: áno
• Batérie: 2 x AA
• Káble: Plne vybavený kábel SCART, koaxiálny RF 

kábel
• Informácie o záruke: Globálna verzia
• Manuál používateľa: áno

Rozmery
• Rozmery súpravy (Š x V x H): 

435 x 65 x 285 mm
• Hmotnosť prístroja: 4 kg
• Rozmery balenia (Š x V x H): 

514 x 155 x 380 mm
• Váha vrátane balenia: 6 kg
•

DVD prehrávač/rekordér
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