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Obraz/wyświetlacz
• Przetwornik analogowo-cyfrowy: 10 bitów, 

27 MHz
• przetwornik cyfrowo-analogowy: 10 bitów, 

27 MHz
• Funkcje poprawy obrazu: wybieranie 

kolejnoliniowe, 3:2 rozwijany

Dźwięk
• Przetwornik analogowo-cyfrowy: 24 bit, 192 kHz
• przetwornik cyfrowo-analogowy: 24 bit, 192 kHz
• Pasmo przenoszenia: 20 – 20 000 Hz
• Stosunek sygnału do szumu: 80
• THD: 0,01–0,1%
• Dynamika (1 kHz): 90 dB
• System dźwięku: Dolby Digital, Stereo, dźwięk 

stereo Nicam
• Funkcje poprawy dźwięku: 3D Virtual Surround

Nagrywanie wideo
• System nagrywania: PAL, SECAM, ME-SECAM
• Formaty kompresji: MPEG2
• Tryby nagrywania: XP: 60 min -> 9,30 Mb/s, SP: 

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

• Prędkości przesuwu taśmy: LP, SP
• Funkcje poprawy nagrywania: Dołączanie, 

Wstawianie znacznika rozdziału, Bezpośrednie 
nagrywanie, Podziel, Kasowanie, Ręczne 
oznaczanie rozdziału, Nagrywanie jednym 
przyciskiem (OTR), Nagrywanie wg nazwy 
programu, Bezpieczne nagrywanie, Możl. edycji 
indeksu obrazów

• Kompresja audio: Dolby Digital, PCM

Odtwarzanie wideo
• Odtwarzane nośniki: DVD-Video, CD-R/CD-RW, 

DVD+R/+RW, DVD-R/-RW, Video CD/SVCD
• Formaty kompresji: MPEG2, MPEG1, MPEG4, 

Divx 3.11, Divx 4, Divx 5
• System odtwarzania płyt wideo: PAL, NTSC
• Ilość głowic wideo: 4
• System odtwarzania kaset wideo: PAL, SECAM, 

ME-SECAM, NTSC
• Funkcje poprawy odtwarzania: Automatyczne 

śledzenie

Odtwarzanie audio
• Odtwarzane nośniki: płyta CD, CD-R/RW
• Format kompresji: MP3, Windows Media™ Audio
• Kodowanie MP3: 32–320 kb/s
• Liczba głowic audio: 2 Hi-Fi

Odtwarzanie zdjęć
• Odtwarzane nośniki: DVD+R/+RW, Picture CD

• Format kompresji zdjęć: JPEG
• Funkcje poprawy obrazu: Obracanie, 

Powiększenie, Przerzuć zdjęcia, Pokaz slajdów

Tuner/odbiór/transmisja
• system TV: PAL I, PAL B/G, SECAM D/K
• Ilość tunerów TV: 1
• Wejście antenowe: 75 omów koncentryczne 

(IEC75)

Możliwości połączeń
• Złącza z przodu/z boku: Wej. i.LINK DV 

(IEEE1394, 4-styk.), Wejście S-video, Wejście 
wideo, Wejście audio L/P

• Złącze Ext 1 Scart: Wyjście RGB, Wejście i 
wyjście CVBS, Wejście/wyjście audio

• Złącze Ext 2 Scart: Dekoder, Wejście i wyjście 
CVBS, Wejście/wyjście audio

• Inne połączenia: Wyjście komponentowe wideo 
(Progressive), Wyjście S-video, Wyjście 
analogowe audio L/P, Koncentryczne wyjście 
cyfrowe, Wejście antenowe RF / Wyjście TV

Wygoda
• Liczba zdarzeń do zaprogramowania: 8
• Okres programowania: 1 miesiące
• Funkcje programowania/zegara: funkcja 

ShowView, Sterowanie nagrywaniem VPS/PDC
• Zabezpieczenie przed dziećmi: Blokada 

rodzicielska
• Języki menu ekranowego (OSD): angielski, 

niemiecki, szwedzki, polski, czeski, węgierski

Zasilanie
• Zasilanie: 200–240 V, 50/60 Hz
• Pobór mocy: 35 W
• Pobór mocy w trybie gotowości: 3,5 W

Akcesoria
• Pilot zdalnego sterowania: Zappa+ (12NC: 2422 

5490 0509)
• Przewody: Przewody antenowy, Scart i AV (1x)
• Baterie: 2 x AA
• Podręcznik użytkownika: ang., pol., cze., niem., 

franc., szwe., duńs., fińs. (zaw. skróconą instrukcję 
obsługi)

• Książeczka gwarancyjna: Wersja globalna

Wymiary
• Wymiary zestawu (szer. x wys. x gł.): 

430 x 78 5 x 354 mm
• Waga urządzenia: 5,8 kg
• Wymiary opakowania (szer. x wys. x gł.): 

519 x 185 x 488 mm
• Waga wraz z opakowaniem: 7,4 kg
•

Nagrywarka DVD z magnetowidem i cyfrowym złączem i.LINK
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