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Kép/Kijelző
• A/D átalakító: 10 bit, 27 MHz
• D/A átalakító: 10 bit, 54 MHz

Hang
• A/D átalakító: 24 bit, 96 kHz
• D/A átalakító: 24 bit, 192 kHz

Videofelvétel
• Rögzítési rendszer: PAL, SECAM
• Tömörítési formátumok: MPEG2
• Felvételi módok: Kiváló minőségű (HQ), 

Szabványos lejátszás (SP), Bővített szabványos 
lejátszás (SPP), Hosszú lejátszási idő (LP), 
Meghosszabbított lejátszási idő (EP), Leghosszabb 
lejátszási idő (SLP)

• Rögzítési fejlesztések: Hozzététel, Fejezetjelző 
beszúrása, Megosztás, Törlés, Kézi fejezetjelölés, 
Egyérintős felvétel (OTR), Biztonságos felvétel, 
Kiválasztható indexképek, Állomásazonosító 
felvétel

• Hangtömörítés: Dolby Digital
• Adatrögzítő média: DVD+R DL, DVD+R/+RW, 

DVD-R/-RW, VHS kazetták

Video lejátszás
• Adathordozók lejátszása: DVD Video, CD-R/CD-

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

• Tömörítési formátumok: MPEG2, MPEG1, 
MPEG4, Divx 3.1, DivX 4.x, DivX 5.x, DivX 6.0

• Videoszalag lejátszási rendszer: PAL, SECAM

Hanglejátszás
• Adathordozók lejátszása: Audio CD, CD-R/RW
• Tömörítési formátum: Dolby Digital, PCM, MP3, 

MPEG2 többcsatornás, WMA
• Audiofejek száma: 2 Hi-Fi

Állókép lejátszás
• Adathordozók lejátszása: DVD+R/+RW, DVD-R/

-RW, CD-R/RW

• Képtömörítési formátum: JPEG
• Kép javítása: Forgatás, Nagyítás, Diabemutató 

zenelejátszással

Tuner/Vétel/Adás
• TV rendszer: PAL I
• Programozott TV-csatornák száma: 150

Csatlakoztathatóság
• Elülső / oldalsó csatlakozók: i.LINK DV be 

(IEEE1394, 4 tűs), CVBS be, audió B/J bemenet
• Hátoldali csatlakozók: Analóg bal/jobb 

audiokimenet, Kompozit videó (CVBS) kimenet, 
Digitális koaxiális kimenet, S-Video kimenet, 
SCART1 (CVBS, RGB ki), RF antenna be / TV ki, 
SCART2 (CVBS, RGB be)

Kényelem
• Programozható események: 8
• Programozási/időzítési bővítések: VIDEO Plus+, 

VPS/PDC felvételvezérlés, Felvétel egy 
gombnyomással, Naponta/Hetente ismétlődő 
műsor, Manuális időzítő

Áram
• Áramellátás: 50 Hz, 220-240 V
• Áramfogyasztás: 32 W
• Készenléti áramfelvétel: < 5 W

Tartozékok
• Mellékelt tartozékok: Gyors áttekintő útmutató, 

Távvezérlés, Felhasználói kézikönyv, 2 x AAA 
akku, Nemzetközi garancialevél, RF antennakábel

Méretek
• Egység méretei (Sz x Ma x Mé): 

435 x 100 x 344 mm
• Csomagolás mérete (Sz x Ma x Mé): 

540 x 175 x 447 mm
• Készülék tömege: 5,2 kg
• Súly csomagolással együtt: 7,0 kg
•
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