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Imagem/tela
• Proporção da imagem: 4:3, 16:9
• 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
• Relação sinal/ruído: 106
• Distorção e ruído (1kHz): 90 dB
• Diafonia (1kHz): 105 dB
• Faixa dinâmica (1kHz): 90 dB

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

Play (SP), Extended Play (EP), Super Long Play 
(SLP)

• Aprimoramentos de gravação: Inserção de 
marcador de capítulo, Dividir, Apagar, Marcação 
manual de capítulos, One Touch Record (OTR), 
Imagem de fundo selecionável, Índice de imagens 
selecionável

• Compressão de áudio: Dolby Digital

Reprodução de vídeo
• Mídia de reprodução: DVD, DVD+RW, DVD-

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

• Formatos de compactação: MPEG2, MPEG1, Divx, 
MPEG4

• Sistema de reprodução de discos: NTSC, PAL

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

MP3, MP3-DVD
• Formato de compactação: Dolby Digital, DTS, 

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

VBR

Reprodução de imagem estática
• Mídia de reprodução: DVD+R/+RW, Foto CD, 

CD-R/RW, DVD-R/-RW
• Formato de compactação de imagens: JPEG
• Aprimoramento de imagens: Girar, Zoom

Mídia de armazenamento
• Mídia de gravação: DVD+R, DVD+RW, DVD-R, 

DVD-RW

Sintonizador/Recepção/Transmissão
• TV: NTSC, PAL
• Número de sintonizadores de TV: 1
• Entrada da antena: Coaxial de 75 ohm (IEC75)

Conectividade
• Conexões frontais / laterais: Entrada de áudio L/R 

(Esq/Dir), Entrada CVBS, Entrada i.LINK DV 
(IEEE1394, 4 pinos), Entrada S-vídeo

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

Praticidade
• Aprimoramentos de programação/timer: 

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

• Eventos programáveis: 20
• Período de programação: 1 mês
• Idiomas do menu OSD: Inglês, Espanhol, 

Português (Brasil)

Alimentação
• Fonte de alimentação: 110 a 240 V, 50/60 Hz
• Consumo: 25 W (Típico)
• Consumo de energia no modo de espera: < 3 W

Acessórios
• Controle remoto: Zappa de 37 teclas (3139 248 

72281)
• Manual do usuário
• Guia de início rápido
• Cartão de garantia

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

435 x 65 x 285 mm
• Peso, incluindo embalagem: 6 kg
• Peso do aparelho: 4 kg
•
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