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Imagem/tela
• Conversor D/A: 10 bits, 54 MHz
• Conversor A/D: 10 bits, 54 MHz
• Aprimoramento de imagens: Progressive Scan

Som
• Conversor D/A: 24 bits, 96 kHz
• Conversor A/D: 24 bits, 96 kHz

Gravação de vídeo
• Sistema de gravação: NTSC
• Formatos de compactação: MPEG2
• Modos de gravação: High Quality (HQ), Standard 

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

• Compressão de áudio: Dolby Digital

Reprodução de vídeo
• Mídia de reprodução: CD-R/CD-RW, DVD, 

DVD+RW, DVD+R, DVD-RW (modo vídeo), 
DVD-R, DVD-Vídeo, CD de MP3, CD/SVCD de 
vídeo

• Formatos de compactação: MPEG2, MPEG1
• Sistema de reprodução de discos: NTSC, PAL

Reprodução de áudio
• Mídia de reprodução: CD, CD-R, CD-RW, CD de 

MP3
• Formato de compactação: Dolby Digital, DTS, 

MP3, MPEG2 multicanal, PCM
• Taxas de transferência de MP3: 32 - 256 kbps

Reprodução de imagem estática
• Mídia de reprodução: Foto CD
• Formato de compactação de imagens: JPEG
• Aprimoramento de imagens: Apresentação de 

slides, Zoom

Mídia de armazenamento
• Capacidade do disco rígido: 80 GB
• Mídia de gravação: DVD+R, DVD+RW, DVD-R, 

DVD-RW
• Aperfeiçoamentos para gravação no HDD: Replay 

imediato, Time Shift Buffer

Sintonizador/Recepção/Transmissão
• TV: NTSC

Conectividade
• Conexões frontais / laterais: Entrada i.LINK DV 

(IEEE1394, 4 pinos), Entrada de áudio L/R (Esq/
Dir), Entrada S-vídeo, Entrada de vídeo

• Outras conexões: Entrada de áudio analógico 
esq./dir., Saída áudio analógico Esq./Dir. 2x, Saída 
progressiva Video Componente, Entrada Vídeo 
Composto (CVBS), Saída Vídeo Composto 
(CVBS), Saída digital coaxial, Entrada antena RF/
saída TV, Saída S-Vídeo

Praticidade
• Aprimoramentos de programação/timer: 

Repetição diária/semanal de programas, Timer 
manual, Gravação em um toque, VCR Plus+

• Proteção infantil: Censura dos pais
• Fácil de instalar: Instalação automática
• Relógio: Relógio Inteligente
• Eventos programáveis: 20

Alimentação
• Fonte de alimentação: 110 V, 60 Hz
• Consumo de energia: 50 W
• Consumo de energia no modo de espera: 3

Acessórios
• Acessórios inclusos: Cabo de alimentação AC, 

Cabo de áudio/vídeo, Pilhas para controle 
remoto, Cabo de antena de RF coaxial, Guia de 
início rápido, Controle remoto, Manual do 
usuário

• 12NC do Controle Remoto: 242254900665

Dimensões
• Dimensões do aparelho (L x A x P): 

435 x 65 x 340 mm
• Peso do aparelho: 4,3 kg
• Dimensões da embalagem (L x A x P): 

516 x 155 x 437 mm
• Peso do produto: 6 kg
•
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