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Imagine/Ecran
• Convertor D/A: 10 biţi, 54 MHz
• Convertor A/D: 10 biţi, 27 MHz

Sunet
• Convertor D/A: 29 biţi, 192 kHz
• Convertor A/D: 24 biţi, 96 kHz

Înregistrare video
• Sistem de înregistrare: NTSC, PAL
• Moduri de înregistrare: High Quality (HQ), 

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

• Caracteristici înregistrare: Marcare manuală 
capitol, Index selectabil de imagini, Marcare 
automată capitol

• Compresie audio: Dolby Digital
• Înregistrare media: DVD+R/+RW, DVD-R/-RW

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

DVD-R/-RW, Video CD/SVCD, DVD+R DL
• Formate de comprimare: MPEG2, MPEG1, DivX 

3.11, DivX 4.x, DivX 5.x, DivX 6.0

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

DVD+R DL, CD-R/RW, CD audio
• Format compresie: Dolby Digital, MP3, MPEG2 

multi-canal, AAC

Redare imagine statică
• Medii de redare: DVD+R/+RW, DVD-R/-RW, 

DVD+R DL, CD-R/RW
• Format comprimare imagine: JPEG
• Caracteristici superioare imagine: Rotire, Zoom, 

Prezentare , Prezentare cu redare de MP3-uri

Tuner/Recepţie/Transmisie
• Sistem TV: PAL B/G, SECAM L/L', PAL I, SECAM 

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

Conectivitate
• Conexiuni frontale/laterale: Intrare audio S/D, 

Intrare CVBS, Intrare DV i.LINK (IEEE1394,4-pin)
• Conectori spate: Ieșire coaxială digitală, Ieșire 

audio analogic S/D, Intrare antenă RF / ieșire TV, 
Ieșire Composite video (CVBS), Ieșire S-Video, 
SCART1 (CVBS, ieșire RGB), SCART2 (CVBS, 
intrare RGB)

Comoditate
• Caracteristici programare/timer: Program cu 

repetare zilnică / săptămânală, Timer manual, One 
Touch Recording, ShowView, Control 
înregistrare VPS/PDC

• Evenimente programabile: 8

Alimentare
• Alimentare: 50 Hz, 220-240 V
• Consum în stare de repaus: < 3 W
• Consum: 27 W (Uzual) W

Accesorii
• Accesorii incluse: Telecomandă, Cablu Full 

SCART, Manual de utilizare, 2 baterii AAA, Ghid 
de iniţiere rapidă, Certificat de garanţie, cablu 
antenă radio

• Telecomandă 12NC: 2422 549 00611

Dimensiuni
• Dimensiuni set (L x Î x A): 360 x 43 x 322 mm
• Dimensiuni ambalare (L x Î x A): 

498 x 124 x 413 mm
• Greutate set: 3 kg
•

Player/Recorder DVD
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