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Imagem/Visualização
• Conversor D/A: 10 bits, 54 MHz
• Conversor A/D: 10 bits 27 MHz

Som
• Conversor D/A: 29 bits, 192 kHz
• Conversor A/D: 24 bits, 96 kHz

Gravação de Vídeo
• Sistema de gravação: NTSC, PAL
• Modos de Gravação: Alta Qualidade (HQ), 

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

• Melhoramentos de gravação: Marcação Manual de 
Capítulos, Índice de Imagens Seleccionável, 
Marcação Automática de Capítulos

• Compressão de áudio: Dolby Digital
• Suporte multimédia de gravação: DVD+R/+RW, 

DVD-R/-RW

Reprodução de Vídeo
• Suporte de Reprodução: DVD+R/+RW, CD-R/

CD-RW, DVD-R/-RW, Video CD/SVCD, 
DVD+R DL

• Formatos de compressão: MPEG2, MPEG1, DivX 
3.11, DivX 4.x, DivX 5.x, DivX 6.0

Reprodução de Áudio
• Suporte de Reprodução: DVD+R/+RW, DVD-R/-

RW, DVD+R DL, CD-R/RW, CD áudio
• Formato de compressão: Dolby Digital, MP3, 

MPEG2 Multicanais, AAC

Reprodução de Fotografias
• Suporte de Reprodução: DVD+R/+RW, DVD-R/-

RW, DVD+R DL, CD-R/RW
• Formato de compressão de imagens: JPEG
• Melhoramento de imagem: Rodar, Zoom, 

Apresentação de diapositivos, Slideshow com 
reprodução de MP3

Sintonizador/Recepção/Transmissão
• sistema TV: PAL B/G, SECAM L/L', PAL I, SECAM 

D/K, PAL D/K, SECAM B/G

Conectividade
• Ligações Frontais/Laterais: Entrada áudio L/R, 

Entrada CVBS, Entrada i.LINK DV(IEEE1394, 4 
pinos)

• Ligações posteriores: Saída coaxial digital, Saída 
analógica áudio Esquerda/Direita, Entrada para 
antena RF / saída de TV, Saída de vídeo composto 
(CVBS), Saída S-Video, SCART1 (saída CVBS, 
RGB), SCART2 (entrada CVBS, RGB)

Conveniência
• Melhorar Programação/Temporizador: Programa 

de Repetições Diárias/Semanais, Temporizador 
Manual, Gravação com um toque, ShowView, 
Controlo de gravação VPS/PDC

• Eventos Programáveis: 8

Corrente
• Alimentação: 50 Hz, 220-240 V
• Consumo de energia em modo de espera: < 3 W
• Consumo de energia: 27 W (Típico) W

Acessórios
• Acessórios Incluídos: Telecomando, Cabo Full 

SCART, Manual do Utilizador, 2 pilhas AAA, 
Manual de início rápido, Folheto de Garantia, cabo 
de antena RF

• Telecomando 12NC: 2422 549 00611

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

360 x 43 x 322 mm
• Dimensões da embalagem (L x A x P): 

498 x 124 x 413 mm
• Peso do conjunto: 3 kg
•

Leitor/Gravador de DVD
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