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Imagine/Ecran
• Convertor A/D: 10 biţi, 54 MHz
• Convertor D/A: 10 biţi, 54Mhz

Sunet
• Convertor A/D: 24 biţi, 96 kHz
• Convertor D/A: 24 biţi, 96 kHz

Înregistrare video
• Sistem de înregistrare: PAL
• Formate de comprimare: MPEG2
• Moduri de înregistrare: High Quality (HQ), 

Standard Play (SP), Standard Play Plus (SPP), Long 
Play (LP), Extended Play (EP), Super Long Play 
(SLP), Super Extended Play (SEP)

• Compresie audio: Dolby Digital

Redare video
• Medii de redare: CD-R/CD-RW, DVD+RW, 

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

• Formate de comprimare: MPEG2, MPEG1
• Sistem de redare a discurilor video: NTSC, PAL

Redare audio
• Medii de redare: MP3-CD, CD, CD-R, CD-RW
• Format compresie: Dolby Digital, MP3, MPEG2 

multi-canal, PCM
• Rate de biţi MP3: 80 - 320 kbps

Redare imagine statică
• Medii de redare: Picture CD
• Format comprimare imagine: JPEG
• Caracteristici superioare imagine: Rotire, 

Prezentare, Zoom

Medii de stocare
• Capacitate hard disk: 160 GB
• Mediu de înregistrare: DVD+R, DVD+RW, DVD-

R, DVD-RW
• Caracteristici înregistrare pe HDD: Redare 

instantanee, Buffer pentru decalare oră

Tuner/Recepţie/Transmisie
• Intrare antenă: 75 ohm, coaxial (IEC75)
• Sistem TV: PAL, SECAM

Conectivitate
• Frontal: Intrare audio S/D, Intrare CVBS, S-Video 

Y/C, i.Link (Intrare DV)
• Alte conexiuni: SCART1 (CVBS, ieșire S-video/

RGB), SCART2(CVBS,S-video/RGB in), Ieșire 
semnal video compozit (CVBS), Ieșire S-Video, 
Ieșire audio analogic S/D, Ieșire coaxială digitală, 
Ieșire optică digitală, Intrare antenă RF / ieșire TV

Comoditate
• Caracteristici programare/timer: Înregistrare 

automată prin satelit, Program cu repetare zilnică 
/ săptămânală, Timer manual, ShowView, Control 
înregistrare VPS/PDC

• Protecţie copii: Restricţionare acces minori
• Ceas: Smart Clock
• Digital Content Management: Manager foto digital
• Ușor de instalat: Instalare automată
• Evenimente programabile: 8

Alimentare
• Alimentare: 200-240 V, 50 Hz
• Consum în stare de repaus: 3,0 W
• Consum: 28 W

Accesorii
• Accesorii incluse: Cablu de alimentare CA, Cablu 

antenă, Baterii pentru telecomandă, Cablu Full 
SCART, Ghid de iniţiere rapidă, Telecomandă, 
Manual de utilizare, Certificat de garanţie

• Telecomandă 12NC: 242254900587

Dimensiuni
• Dimensiuni set (L x Î x A): 435 x 65 x 340 mm
• Greutate set: 4 kg
• Greutate produs: 6 kg
• Dimensiuni ambalare (L x Î x A): 

437 x 155 x 516 mm
•
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