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Imagem/Visualização
• Rácio de aspecto: 4:3, 16:9
• Conversor D/A: 10 bits, 54 MHz
• Conversor A/D: 10 bits, 54 MHz

Som
• Conversor D/A: 24 bits, 96 kHz
• Conversor A/D: 24 bits, 96 kHz
• Relação sinal/ruído: 106
• Distorção e Ruído (1kHz): 90 dB
• Diafonia (1kHz): 105 dB
• Limites Dinâmicos (1kHz): 90 dB
• Sistema de som: Dolby Digital, DTS, Dolby Digital 

(AC-3)

Gravação de Vídeo
• Sistema de gravação: PAL, SECAM
• Formatos de compressão: MPEG2
• Modos de Gravação: Super Long Play (SLP), 

Extended Play (EP), Alta Qualidade (HQ), 
Standard Play (SP)

• Compressão de áudio: Dolby Digital
• Tempo máx. de gravação em DVD: 6 hr
• Melhoramentos de gravação: Inserção de 

Marcador de Capítulo, Dividir, Apagar, Marcação 
Manual de Capítulos, Gravação com um só toque 
(OTR), Gravação Segura, Índice de Imagens 
Seleccionável

Reprodução de Vídeo
• Suporte de Reprodução: DVD-Video, DVD, 

DVD+RW, DVD+R, DVD-RW (modo de vídeo), 
DVD-R, SVCD, Video CD

• Formatos de compressão: MPEG2, MPEG1
• Sistema reprodução discos de vídeo: NTSC, PAL
• Modos de Reprodução de Discos: Repetição A-B, 

Menu do Disco, Retrocesso Rápido, Avanço 
Rápido, Avanço fotograma a fotograma, Pausa, 
PBC, Retomar Reprodução desde a Paragem, 
Procurar para a frente/para trás, Reprodução 
Aleatória, Câmara Lenta, Repetição de Título, 
Zoom

Reprodução de Áudio
• Suporte de Reprodução: MP3-CD, CD, CD-R, 

CD-RW, MP3-DVD
• Formato de compressão: Dolby Digital, MP3, 

MPEG2 Multicanais, PCM, DTS
• Taxa de bits MP3: 32-256 kbps e VBR
• Sistemas de ficheiros suportados: ISO-9660

Reprodução de Fotografias
• Suporte de Reprodução: DVD+R/+RW, DVD-R/-

RW, CD-R/RW, CD de Imagens
• Formato de compressão de imagens: JPEG
• Melhoramento de imagem: Rodar, Zoom
• Apresentação de slides: sim, com música (MP3)

Suporte de armazenamento
• Suporte multimédia de gravação: DVD+R, 

DVD+RW, DVD-R, DVD-RW

Sintonizador/Recepção/Transmissão
• sistema TV: PAL, SECAM
• Entrada da antena: 75 ohm coaxial (IEC75)
• Número de sintonizadores de TV: 1
• Sintonização digital automática: não

Conectividade
• Ligações Frontais/Laterais: Entrada áudio L/R, 

Entrada CVBS, Entrada S-video
• Ligações posteriores: SCART1 (saída CVBS, S-

video/RGB), SCART2 (entrada CVBS, S-video/
RGB), Saída analógica áudio Esquerda/Direita, 
Saída de vídeo S-Video/CVBS, Saída coaxial digital, 
Entrada para antena RF / saída de TV

Conveniência
• Melhorar Programação/Temporizador: Programa 

de Repetições Diárias/Semanais, Temporizador 
Manual, Gravação com um toque, ShowView, 
Controlo de gravação VPS/PDC

• Eventos Programáveis: 8
• Período de Programação: 1 meses
• Protecção de crianças: Controlo Parental
• Tipo de Ecrã: FTD
• Idiomas do Visor (OSD): Dinamarquês, Holandês, 

Inglês, Finlandês, Francês, Alemão, Italiano, 
Norueguês, Português, Espanhol, Sueco

Corrente
• Alimentação: 50 Hz, 220-240 V
• Consumo: 25 W (típico)
• Consumo de energia em modo de espera: < 3 W

Acessórios
• Telecomando: Zappa de 37 teclas (2422 549 

00611)
• Manual de início rápido
• Cartão da Garantia
• Pilhas: 2 x AA
• Cabos: Cabo Full SCART, cabo RF coaxial
• Folheto da Garantia: Versão global
• Manual do Utilizador

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

435 x 65 x 285 mm
• Peso do conjunto: 4 kg
• Dimensões da embalagem (L x A x P): 

514 x 155 x 380 mm
• Peso incl. Embalagem: 6 kg
•

Leitor/Gravador de DVD
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