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υµε το all-in-one player µε δυνατότητα αναπαραγωγής και εγγραφής σε δίσκους 

αι κασέτες VHS! Με το i.LINK µπορείτε τώρα να αντιγράψετε σε DVD τις 

σας ταινίες από βιντεοκάµερα, µε τέλεια ψηφιακή ποιότητα εικόνας και ήχου.

ατοποιήστε εγγραφές από πολλές πηγές µε άριστη ποιότητα
δος RGB για άψογη εγγραφή από αναλογική σε ψηφιακή µορφή από set-top box
ιακή είσοδος i.LINK για τέλεια ψηφιακά αντίγραφα από βιντεοκάµερα
ct Dubbing - απλή εγγραφή των βίντεο από VHS σε DVD

ία στην εγγραφή
αφή έως και 6 ωρών σε δίσκους DVD+R/RW µίας όψης
υπνη σηµείωση προσθέτει επισήµανση κεφαλαίων βάσει σκηνών µέσω i.LINK
View για γρήγορο και εύκολο προγραµµατισµό
PS/PDC γράφει ένα τηλεοπτικό πρόγραµµα από την αρχή µέχρι το τέλος

 τα πάντα
σική: CD, MP3-CD, CD-R/RW & Windows Media™ Audio
ίες: DVD, DVD+R/RW, DVD-R/RW, (S)VCD, DivX και κασέτα VHS
ογραφίες: Picture CD (JPEG)
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Εικόνα/Οθόνη
• Μετατροπέας A/D: 10 bit, 27 MHz
• Μετατροπέας D/A: 10 bit, 27 MHz
• Βελτίωση εικόνας: Προοδευτική σάρωση, 3:2 

pull-down

Ήχος
• Μετατροπέας A/D: 24 bit, 192 kHz
• Μετατροπέας D/A: 24 bit, 192 kHz
• Συχνότητα απόκρισης: 20 - 20.000 Hz Hz
• Λόγος σήµατος προς θόρυβο: 80
• THD: 0,01-0,1%
• ∆υναµικό εύρος (1 kHz): 90 dB
• Σύστηµα ήχου: Dolby Digital, Στερεοφωνικό, 

Nicam Stereo
• Ενίσχυση ήχου: Τρισδιάστατος εικ. περιβάλλων 

ήχος

Εγγραφή εικόνας
• Σύστηµα εγγραφής: PAL, ME-SECAM
• Φορµά συµπίεσης: MPEG2
• Λειτουργίες εγγραφής: XP : 60 λεπτά -> 

9,30Mbps, SP : 120 λεπτά -> 4,43Mbps, LP : 240 
λεπτά -> 2,12Mbps, EP : 360 λεπτά -> 1,31Mbps

• Ταχύτητες κασέτας: LP, SP
• Βελτιώσεις εγγραφής: Προσθήκη, Εισαγωγή 

σήµανσης κεφαλαίου, Άµεση εγγραφή, 
∆ιαχωρισµός, ∆ιαγραφή, Επισήµανση κεφαλαίου 
εγχειριδίου, Εγγραφή µε ένα πάτηµα (OTR), 
Εγγραφή ονόµατος προγράµµατος, Ασφαλής 
εγγραφή, Επιλέξιµες εικόνες ευρετηρίου

• Συµπίεση ήχου: Dolby Digital, PCM

Αναπαραγωγή βίντεο
• Μέσα αναπαραγωγής: Εικόνα DVD, CD-R/CD-

RW, DVD+R/+RW, DVD-R/-RW, Video CD/
SVCD

• Φορµά συµπίεσης: MPEG2, MPEG1, MPEG4, Divx 
3.11, Divx 4, Divx 5

• Σύστηµα αναπαραγωγής δίσκων βίντεο: PAL, 
NTSC

• Αριθµός κεφαλών βίντεο: 4
• Σύστηµα αναπαραγωγής κασετών βίντεο: PAL, 

SECAM, ME-SECAM, NTSC
• Βελτίωση αναπαραγωγής: Autotracking

Αναπαραγωγή ήχου
• Μέσα αναπαραγωγής: CD, CD-R/RW
• Φορµά συµπίεσης: MP3, Windows Media™ 

Audio
• Ρυθµός bit MP3: 32 - 320 kbps
• Αριθµός κεφαλών ήχου: 2 Hi-Fi

Αναπαραγωγή ακίνητης εικόνας
• Μέσα αναπαραγωγής: DVD+R/+RW, CD εικόνων

• Φορµά συµπίεσης εικόνων: JPEG
• Βελτίωση εικόνας: Περιστροφή, Ζουµ, 

Αναστροφή φωτογραφιών, Slideshow

∆έκτης/Λήψη/Μετάδοση
• TV system (Τηλεοπτικό σύστηµα): PAL I, PAL B/

G, SECAM D/K
• Αριθµός δεκτών τηλεόρασης: 1
• Είσοδος κεραίας: Οµοαξονική 75 ohm (IEC75)

Συνδεσιµότητα
• Μπροστινές / πλαϊνές υποδοχές σύνδεσης: 

Είσοδος i.LINK DV (IEEE1394,4 ακίδων), Είσοδος 
S-Video, Είσοδος βίντεο, Είσοδος ήχου L/R

• Υποδοχή scart 1: Έξοδος RGB, Είσοδος/έξοδος 
CVBS, Είσοδος/έξοδος ήχου

• 2 εξωτερικά scart: Αποκωδικοποιητής, Είσοδος/
έξοδος CVBS, Είσοδος/έξοδος ήχου

• Άλλες συνδέσεις: Έξοδος εικόνας συνιστωσών 
προοδ. σάρ., Έξοδος S-Video, Αναλογική έξοδος 
ήχου L/R, Ψηφιακή οµοαξονική έξοδος, Είσοδ. 
κεραίας ραδιοσυχνοτ./έξοδ. TV

Ευκολία
• Προγραµµατιζόµενες µνήµες: 8
• ∆ιάρκεια προγραµµατισµού: 1 µήνας
• Βελτιώσεις προγραµµατισµ./χρονοδιακόπτη: 

ShowView, Έλεγχος εγγραφής VPS/PDC
• Προστασία παιδιών: Κλείδωµα για παιδιά
• Γλώσσες προβολής επί της οθόνης: Αγγλικά, 

Γερµανικά, Ισπανικά, Ιταλικά, Πορτογαλικά, 
Ελληνικά

Ρεύµα
• Τροφοδοσία ρεύµατος: 200-240 V, 50/60 Hz
• Κατανάλωση ρεύµατος: 3" W
• Κατανάλωση ρεύµατος κατά την αναµονή: 3,5 W

Αξεσουάρ
• Τηλεχειριστήριο: Zappa+ (12NC: 2422 5490 

0509)
• Καλώδια: 1 καλώδιο RF, 1 καλ. Scart, 1 καλ. AV
• Μπαταρίες: 2 x AA
• Εγχειρίδιο χρήσεως: Αγγλικά, Γερµανικά, 

Ολλανδικά, Γαλλικά, Ισπανικά, Ιταλικά, Ελληνικά & 
Πορτογαλικά (συµπεριλαµβάνεται Οδηγός 
γρήγορης χρήσης)

• Εγγύηση: Έκδοση σε όλες τις γλώσσες

∆ιαστάσεις
• ∆ιαστάσεις σετ (Π x Υ x Β): 430 x 78.5 x 354 χιλ.
• Βάρος συσκευής: 5,8 κ.
• ∆ιαστάσεις συσκευασίας (Π x Υ x Β): 

519 x 185 x 488 χιλ.
• Βάρος µε την συσκευασία: 7,4 κ.
•

DVD Recorder/VCR µε ψηφιακή είσοδο i.LINK
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