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DivX ve i.Link özellikli küçük boyutlu DVD kaydedici
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Medya, DVD+R/RW ve DVD-R/RW diskleri üzerine kayıt yapar
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ve oynatmada kolaylık
emmel video kamera kopyaları almak için i.LINK dijital giriş
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rtAlgo kayıt kalitesini ve uyumluğunu garantiler
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Görüntü/Ekran
• D/A dönüştürücüsü: 10 bit, 54 MHz
• A/D çevirici: 10 bit, 27 MHz

Ses
• D/A dönüştürücüsü: 29 bit, 192 kHz
• A/D çevirici: 24 bit, 96 kHz

video kaydı
• Kayıt sistemi: NTSC, PAL
• Kayıt Modları: Yüksek Kalite (HQ), Standard Play 

(SP), Uzatılmış Çalma (EP), Süper Uzun Çalma 
(SLP)

• Kayıt geliştirmeleri: Manuel Bölüm İşaretleme, 
Seçilebilir Dizin Resimleri, Otomatik Bölüm 
İşaretleme

• Ses sıkıştırması: Dolby Dijital
• Kayıt Ortamı: DVD+R/+RW, DVD-R/-RW

Video Oynatma
• Çalma Ortamı: DVD+R/+RW, CD-R/CD-RW, 

DVD-R/-RW, Video CD/SVCD, DVD+R DL
• Sıkıştırma formatları: MPEG2, MPEG1, Divx 3.11, 

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

müzik çalma
• Çalma Ortamı: DVD+R/+RW, DVD-R/-RW, 

DVD+R DL, CD-R/RW, Ses CD'si
• Sıkıştırma formatı: Dolby Dijital, MP3, MPEG2 

Çok Kanallı, AAC

Resim tekrar oynatma
• Çalma Ortamı: DVD+R/+RW, DVD-R/-RW, 

DVD+R DL, CD-R/RW
• Resim sıkıştırma formatı: JPEG
• Görüntü geliştirme: Döndürme, Zoom, Slayt 

Gösterisi, MP3 çalarak slayt gösterisi

Tuner/Alma/Verme
• TV sistemi: PAL B/G, SECAM L/L', PAL I, SECAM 

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

Bağlanabilirlik
• Ön / Yan bağlantılar: Ses Sağ/Sol giriş, CVBS giriş, 

i.LINK DV giriş (IEEE1394, 4 pin)
• Arka Bağlantılar: Dijital koaksiyel çıkış, Analog ses 

Sol/Sağ çıkış, RF anten girişi / TV çıkışı, Kompozit 
video (CVBS) çıkışı, S-Video çıkışı, SCART1 
(CVBS, RGB çıkışı), SCART2 (CVBS, RGB girişi)

kolaylıklar
• Programlama/Zamanlama Geliştirmeleri: Günlük/

Haftalık Tekrarlama Programı, Manuel 
Zamanlama, tek dokunuşla kayıt, ShowView, VPS/
PDC kayıt kontrolü

• Programlanabilir Olaylar: 8

Güç
• Güç kaynağı: 50Hz, 220-240V
• Bekleme durumunda güç tüketimi: < 3 W
• Güç tüketimi: 27 W (Tipik) W

Aksesuarlar
• Aksesuarlarla Birlikte: Uzaktan Kumanda, Komple 

SCART kablosu, Kullanım Kılavuzu, 2 x AAA Pil, 
Hızlı başlangıç kılavuzu, Garanti Belgesi, RF anten 
kablosu

• Uzaktan Kumanda 12NC: 2422 549 00611

Boyutlar
• Set boyutları (G x Y x D): 360 x 43 x 322 mm
• Ambalaj boyutları (G x Y x D): 

498 x 124 x 413 mm
• Set ağırlığı: 3 kg
•
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