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υµε τη συσκευή εγγραφής all-in-one µε δυνατότητα αναπαραγωγής και εγγραφής 

VD αλλά και κασέτες VHS! Με το i.LINK µπορείτε τώρα να αντιγράψετε σε DVD 

ό βιντεοκάµερα, µε τέλεια ψηφιακή ποιότητα εικόνας και ήχου.

 εγγραφή, µεταφορά ή αρχειοθέτηση
ιακή είσοδος i.LINK για τέλεια ψηφιακά αντίγραφα από βιντεοκάµερα
ct Dubbing - απλή εγγραφή των βίντεο από VHS σε DVD

ραγωγή και εγγραφή όλων όσων θέλετε
ual Media πραγµατοποιεί εγγραφή DVD+R/RW και DVD-R/RW

παράγει DVD, CD, DVD+R/RW, DVD-R/RW, (S)VCD, ταινίες VHS
παράγει µουσική από MP3, WMA, JPEG, DivX 3.11/4.x/5.x/6

ητα εγγραφής και αναπαραγωγής
View για γρήγορο και εύκολο προγραµµατισµό
PS/PDC γράφει ένα τηλεοπτικό πρόγραµµα από την αρχή µέχρι το τέλος
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Εικόνα/Οθόνη
• Μετατροπέας A/D: 10 bit, 27 MHz
• Μετατροπέας D/A: 10 bit, 54 MHz

Ήχος
• Μετατροπέας A/D: 24 bit, 96 kHz
• Μετατροπέας D/A: 24 bit, 192 kHz

Εγγραφή εικόνας
• Σύστηµα εγγραφής: PAL, SECAM
• Φορµά συµπίεσης: MPEG2
• Λειτουργίες εγγραφής: High Quality (HQ), 

Standard Play (SP), Standard Play Plus (SPP), Long 
Play (LP), Extended Play (EP), Super Long Play 
(SLP)

• Βελτιώσεις εγγραφής: Προσθήκη, Εισαγωγή 
σήµανσης κεφαλαίου, ∆ιαχωρισµός, ∆ιαγραφή, 
Επισήµανση κεφαλαίου εγχειριδίου, Εγγραφή 
"ενός αγγίγµατος" (OTR), Ασφαλής εγγραφή, 
Επιλέξιµες εικόνες ευρετηρίου, Εγγραφή ID 
σταθµού

• Συµπίεση ήχου: Dolby Digital
• Μέσα εγγραφής: DVD+R DL, DVD+R/+RW, 

DVD-R/-RW, Ταινίες VHS

Αναπαραγωγή βίντεο
• Μέσα αναπαραγωγής: Εικόνα DVD, CD-R/CD-

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

• Φορµά συµπίεσης: MPEG2, MPEG1, MPEG4, Divx 
3.11, DivX 4.x, DivX 5.x, DivX 6.0

• Σύστηµα αναπαραγωγής κασετών βίντεο: PAL, 
SECAM

Αναπαραγωγή ήχου
• Μέσα αναπαραγωγής: Αudio CD, CD-R/RW
• Φορµά συµπίεσης: Dolby Digital, PCM, MP3, Π

ολυκαναλικό MPEG2, WMA
• Αριθµός κεφαλών ήχου: 2 Hi-Fi

Αναπαραγωγή ακίνητης εικόνας
• Μέσα αναπαραγωγής: DVD+R/+RW, DVD-R/-

RW, CD-R/RW
• Φορµά συµπίεσης εικόνων: JPEG
• Βελτίωση εικόνας: Περιστροφή, Ζουµ, Slideshow 

µε µουσική αναπαραγωγή

∆έκτης/Λήψη/Μετάδοση
• TV system (Τηλεοπτικό σύστηµα): PAL B/G, 

SECAM B/G, SECAM L/L', SECAM D/K
• Αρ. προεπιλεγµένων τηλεοπτικών καναλιών: 150

Συνδεσιµότητα
• Μπροστινές / πλαϊνές υποδοχές σύνδεσης: 

Είσοδος i.LINK DV (IEEE1394,4 ακίδων), Είσοδος 
CVBS, Είσοδος ήχου L/R

• Πίσω συνδέσεις: Αναλογική έξοδος ήχου L/R, 
Έξοδος σύνθετου σήµατος βίντεο (CVBS), 
Ψηφιακή οµοαξονική έξοδος, Έξοδος S-Video, 
SCART1 (έξοδος CVBS, RGB), SCART2 
(είσοδος CVBS, RGB), Είσοδος κεραίας RF / 
έξοδος τηλεόρασης

Ευκολία
• Προγραµµατιζόµενες µνήµες: 8
• Βελτιώσεις προγραµµατισµ./χρονοδιακόπτη: 

ShowView, Έλεγχος εγγραφής VPS/PDC, 
εγγραφή µε το πάτηµα ενός κουµπιού, Π
ρόγραµµα ηµερήσιας/εβδοµαδιαίας επανάληψης, 
Μη αυτόµατος χρονοδιακόπτης

Ρεύµα
• Τροφοδοσία ρεύµατος: 50 Hz, 220-240 V
• Κατανάλωση ρεύµατος: 32 W
• Κατανάλωση ρεύµατος κατά την αναµονή: < 5 W

Αξεσουάρ
• Συµπεριλαµβανόµενα αξεσουάρ: Οδηγός 

γρήγορης εκκίνησης, Τηλεχειριστήριο, Εγχειρίδιο 
χρήσεως, 2 µπαταρίες AAA, Φυλλάδιο 
παγκόσµιας εγγύησης, καλώδιο κεραίας RF

∆ιαστάσεις
• ∆ιαστάσεις σετ (Π x Υ x Β): 435 x 100 x 344 χιλ.
• ∆ιαστάσεις συσκευασίας (Π x Υ x Β): 

540 x 175 x 447 χιλ.
• Βάρος συσκευής: 5,2 κ.
• Βάρος µε την συσκευασία: 7,0 κ.
•

DVD Recorder/VCR µε ψηφιακή είσοδο i.LINK
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