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Kép/Kijelző
• A/D átalakító: 10 bit, 27 MHz
• D/A átalakító: 10 bit, 27 MHz
• Kép javítása: Progresszív pásztázás, 3:2 lebontás

Hang
• A/D átalakító: 24 bit, 192 kHz
• D/A átalakító: 24 bit, 192 kHz
• Frekvenciaválasz: 20 - 20 000 Hz
• Jel-zaj arány: 80
• THD: 0,01-0,1%
• Dinamikus tartomány (1 kHz): 90 dB
• Hangrendszer: Dolby Digital, Sztereó, Nicam 

Stereo
• Hangkiemelés: 3D Virtual Surround

Videofelvétel
• Rögzítési rendszer: PAL, SECAM, ME-SECAM
• Tömörítési formátumok: MPEG2
• Felvételi módok: XP: 60 perc -> 9,30 Mb/s, SP: 120 

perc -> 4,43 Mb/s, LP: 240 perc -> 2,12 Mb/s, EP: 
360 perc -> 1,31Mb/s

• Szalagsebességek: LP, SP
• Rögzítési fejlesztések: Hozzátétel, Fejezetjelző 

beszúrása, Közvetlen felvétel, Kettéosztás, Törlés, 
Kézi fejezetjelölés, Egygombos felvétel (OTR), 
Programnév felvétel, Biztonságos felvétel, 
Kiválasztható indexképek

• Hangtömörítés: Dolby Digital, PCM

Videolejátszás
• Adathordozók lejátszása: DVD videó, CD-R/CD-

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

• Tömörítési formátumok: MPEG2, MPEG1, 
MPEG4, Divx 3.11, Divx 4, Divx 5

• Videolemez lejátszási rendszer: PAL, NTSC
• Videofejek száma: 4
• Videoszalag lejátszási rendszer: PAL, SECAM, ME-

SECAM, NTSC
• Lejátszás javítása: Automatikus követés

Hanglejátszás
• Adathordozók lejátszása: CD, CD-R/RW
• Tömörítési formátum: MP3, Windows Media™ 

Audio
• MP3 bitátviteli sebességek: 32-320 kb/s
• Audiofejek száma: 2 Hi-Fi

Állókép lejátszás
• Adathordozók lejátszása: DVD+R/+RW, Kép-CD

• Képtömörítési formátum: JPEG
• Kép javítása: Forgatás, Nagyítás, Gyorsfotók, 

Diavetítés

Hangolóegység/Vétel/Adás
• TV rendszer: PAL I, PAL B/G, SECAM D/K
• TV-hangolóegységek száma: 1
• Antennabemenet: 75 ohmos koaxiális (IEC75)

Csatlakoztathatóság
• Elülső/oldalsó csatlakozók: i.LINK DV be 

(IEEE1394, 4 tűs), S-video be, Videobemenet, 
Audió B/J bemenet

• Ext 1 Scart: RGB ki, CVBS be/ki, audió be/ki
• Ext 2 Scart: Dekóder, CVBS be/ki, audió be/ki
• Egyéb csatlakozások: Progresszív komponens 

videokimenet, S-Video kimenet, Analóg bal/jobb 
audiokimenet, Digitális koaxiális kimenet, RF 
antenna be / TV ki

Kényelem
• Programozható események: 8
• Programozási periódus: 1 hónap
• Programozási/időzítési bővítések: ShowView 

funkció, VPS/PDC felvételvezérlés
• Gyermekvédelem: Gyermekzár
• Képernyőn megjelenő nyelvek: angol, német, 

svéd, lengyel, Cseh, Magyar

Áram
• Áramellátás: 200-240 V, 50/60 Hz
• Áramfogyasztás: 35 W
• készenléti üzemmód energiafelhasználása: 3,5 W

Tartozékok
• Távvezérlő: Zappa+ (12NC: 2422 5490 0509)
• Kábelek: RF kábel, Scart kábel, AV kábel (1x)
• Elemek: 2 db AA méretű
• Felhasználói kézikönyv: Angol, lengyel, cseh, 

német, francia, svéd, dán, finn (Gyors felhasználói 
útmutatóval)

• Garanciafüzet: Globális verzió

Méretek
• Egység méretei (Sz x Ma x Mé): 

430 x 78 5 x 354 mm
• Készülék tömege: 5,8 kg
• Csomagolás mérete (Sz x Ma x Mé): 

519 x 185 x 488 mm
• Súly csomagolással együtt: 7.4 kg
•
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