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Obraz/displej
• Poměr stran: 4:3, 16:9
• Digitálně/analogový převodník: 10 bit, 54 MHz
• Analogově/digitální převodník: 10 bit, 54 MHz

Zvuk
• Digitálně/analogový převodník: 24 bit, 96 kHz
• Analogově/digitální převodník: 24 bit, 96 kHz
• Odstup signál/šum: 106
• Zkreslení a šum (1kHz): 90 dB
• Přeslech (1kHz): 105 dB
• Funkce Dynamic Range (1kHz): 90 dB

Nahrávání videa
• Systém nahrávání: PAL, SECAM
• Kompresní formáty: MPEG2
• Režimy nahrávání: Vysoká kvalita (HQ), Formát 

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

• Vylepšení nahrávání: Vložení označení kapitoly, 
Funkce Divide, Smazat, Ruční označení kapitol, 
Nahrávání jedním tlačítkem (OTR), Možnost 
výběru obrázků seznamu

• Komprese audio: Systém Dolby Digital

Přehrávání videa
• Média pro přehrávání: DVD, DVD+RW, DVD-

RW (režim Video), DVD-R, DVD-Video, Standard 
SVCD, Video CD, DVD+R

• Kompresní formáty: MPEG2, MPEG1, DivX, 
MPEG4

• Systém přehrávání video disků: NTSC, PAL

Přehrávání zvuku
• Média pro přehrávání: CD, CD-R, CD-RW, MP3-

CD, MP3-DVD
• Kompresní formát: Systém Dolby Digital, DTS, 

MP3, Vícekanálový systém MPEG2, PCM
• Přenosová rychlost formátu MP3: 32-256 kb/s a 

VBR

Zobrazení fotografií
• Média pro přehrávání: DVD+R/+RW, Obrazové 

disky CD, CD-R / RW, DVD-R / -RW
• Kompresní formát obrázků: JPEG
• Vylepšení obrazu: Rotace, Zvětšení

Úložná média
• Média pro nahrávání: DVD+R, DVD+RW, DVD-

R, DVD-RW

Multimediální aplikace
• Multimediální připojení: Norma pro paměťové 

karty USB
• Formáty přehrávání: Fotografie JPEG, MP3

Tuner/příjem/vysílání
• Počet TV tunerů: 1
• Vstup antény: Koaxiální vstup 75 ohmů (IEC75)
• Systém TV příjmu: PAL

Možnosti připojení
• Čelní a boční přípojky: Vstup audio L/P, Vstup 

kompoz. videa CVBS, Vstup i.LINK DV 
(IEEE1394), Vstup S-video, USB 1.1

• Zadní konektory: SCART1 (CVBS, výstup S-video/
RGB), SCART2 (CVBS, vstup S-video/RGB), 
Analogový audio výstup levý/pravý, Výstup videa 
S-Video/CVBS, Digitální výstup pro koaxiální 
kabel, Vstup antény RF / výstup TV

Pohodlí
• Vylepšené programování/časovač: Program s 

opakováním (den/týden), Ruční časovač, 
Nahrávání jedním tlačítkem, ShowView, Ovládání 
nahrávání VPS/PDC

• Programovatelné události: 8
• Období pro naprogramování: 1 měsíc
• Jazyky zobrazení na obrazovce: Dánština, 

Holandština, Angličtina, Finština, Francouzština, 
Němčina, Italština, Norština, Portugalština, 
Španělština, Švédština

Napájení
• Napájení: 50 Hz, 220-240 V
• Spotřeba: 25 W (typicky)
• Příkon v pohotovostním režimu: < 3 W

Příslušenství
• Kabely: Kabel SCART, koaxiální kabel RF
• Dálkové ovládání: Zappa, 37 tlačítek 

(242254900607)
• Baterie a akumulátory: 2 x baterie AA
• Uživatelský manuál: Ano
• Stručný návod: Ano
• Záruční list: Ano

Rozměry
• Rozměry sady (Š x V x H): 435 x 65 x 285 mm
• Rozměry balení (Š x V x H): 514 x 155 x 380 mm
• Hmotnost včetně balení: 6 kg
• Hmotnost přístroje: 4 kg
•
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