
agrywarka DVD z dyskiem
N
twar
Nagrywaj na

nagrania z cy

Ogląd
• Nag
• Wst
• Pow
• Flex

Napra
• Cyfr
• Syst
• Dzię
• Dua

Odtw
• Film
• Zdję
• Muz
 
dym
 dysku twardym bez obaw o miejsce do zapisania nagrania. Zapisz wybrane 

frową jakością na płycie DVD.

aj co chcesz — kiedy chcesz
raj ponad 250 godzin programów TV na twardym dysku o pojemności 160 GB
rzymywanie telewizji na żywo w jednej chwili zatrzymuje akcję
tórka pozwala ponownie obejrzeć ciekawą scenę po naciśnięciu przycisku
time pozwala obejrzeć początek programu w trakcie jego nagrywania

wdę łatwe nagrywanie
owe wejście i.LINK zapewnia idealne kopiowanie cyfrowych nagrań z kamery
em ShowView gwarantuje szybkie i łatwe programowanie
ki funkcji VPS/PDC program jest nagrywany dokładnie od początku do końca
l Media umożliwia nagrywanie na płytach DVD+R/RW i DVD-R/RW

arza dosłownie wszystko
y: DVD, DVD+R/RW, DVD-R/RW, (S)VCD
cia: Picture CD (JPEG)
yka: CD, CD-R/RW i MP3-CD
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Obraz/wyświetlacz
• Przetwornik analogowo-cyfrowy: 10 bit, 54 MHz
• przetwornik cyfrowo-analogowy: 10-bitowy, 

54 MHz

Dźwięk
• Przetwornik analogowo-cyfrowy: 24 bit, 96 kHz
• przetwornik cyfrowo-analogowy: 24 bit, 96 kHz

Nagrywanie wideo
• System nagrywania: PAL
• Formaty kompresji: MPEG2
• Tryby nagrywania: Wysoka jakość (HQ), 

Odtwarzanie standardowe (SP), Odtwarzanie 
standardowe Plus (SPP), Wydłużony czas 
odtwarzania (LP), Odtwarzanie rozszerzone (EP), 
Odtwarzanie super zwolnione (SLP), 
Odtwarzanie super rozszerzone (SEP)

• Kompresja audio: Dolby Digital

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

DVD+R, DVD-RW (tryb wideo), DVD-R, DVD-
Video, MP3-CD, Video CD/SVCD

• Formaty kompresji: MPEG2, MPEG1
• System odtwarzania płyt wideo: NTSC, PAL

Odtwarzanie audio
• Odtwarzane nośniki: MP3-CD, płyta CD, CD-R, 

CD-RW
• Format kompresji: Dolby Digital, MP3, MPEG2, 

PCM
• Kodowanie MP3: 80–320 kb/s

Odtwarzanie zdjęć
• Odtwarzane nośniki: Picture CD
• Format kompresji zdjęć: JPEG
• Funkcje poprawy obrazu: Obracanie, Pokaz 

slajdów, Powiększenie

Nośnik pamięci
• Pojemność twardego dysku: 160 GB
• Nośnik nagrywania: DVD+R, DVD+RW, DVD-R, 

DVD-RW
• Funkcje nagrywania na dysku twardym: 

Natychmiastowa powtórka, Bufor czasowy

Tuner/odbiór/transmisja
• Wejście antenowe: 75 omów koncentryczne 

(IEC75)
• system TV: PAL, SECAM

Możliwości połączeń
• Przód: Wejście audio L/P, Wejście CVBS, S-Video 

Y/C, i.Link (wejście DV)
• Inne połączenia: SCART1 (CVBS, S-video/wyjście 

RGB), SCART2 (CVBS, S-video/wejście RGB), 
Kompozytowe wyjście wideo (CVBS), Wyjście S-
video, Wyjście analogowe audio L/P, 
Koncentryczne wyjście cyfrowe, Cyfrowe wyjście 
optyczne, Wejście antenowe RF / Wyjście TV

Wygoda
• Funkcje programowania/zegara: Automat. 

nagrywanie TV SAT, program codzienny/
cotygodniowy, Timer nastawiany ręcznie, funkcja 
ShowView, Sterowanie nagrywaniem VPS/PDC

• Zabezpieczenie przed dziećmi: Nadzór 
rodzicielski

• Zegar: funkcja Smart Clock
• System zarządzania danymi cyfrowymi (Digital 

Content Management): Menedżer fotografii 
cyfrowych

• Łatwa instalacja: Automatyczna instalacja
• Liczba zdarzeń do zaprogramowania: 8

Zasilanie
• Zasilanie: 200–240 V, 50 Hz
• Pobór mocy w trybie gotowości: 3,0 W
• Pobór mocy: 28 W

Akcesoria
• Akcesoria w zestawie: Przewód zasilający 

sieciowy, Przewód antenowy, Baterie do pilota 
zdalnego sterow., Pełny przewód SCART, 
Skrócona instrukcja obsługi, Pilot zdalnego 
sterowania, Podręcznik użytkownika, Karta 
gwarancyjna

• Pilot zdalnego sterowania 12NC: 242254900587

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

435 x 65 x 340 mm
• Waga urządzenia: 4 kg
• Waga produktu: 6 kg
• Wymiary opakowania (szer. x wys. x gł.): 

437 x 155 x 516 mm
•
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