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ивиране от твърд диск на DVD с висока скорост
ров вход i.Link за идеални цифрови копия от камкордер

оизвежда и записва всичко, което пожелаете
роизвежда MP3, WMA, JPEG, DivX 3,11/4.x/5.x/6
lMedia записва удобно на DVD+R/RW и DVD-R/RW
роизвежда CD, (S)VCD, DVD, DVD+R/RW, DVD-R/RW

стени запис и възпроизвеждане
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абавно повторение на ценни мигове от ТВ програма с едно натискане на бутон
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Картина/дисплей
• цифрово-аналогов преобразувател: 10 битов, 

54 MHz
• Цифро-аналогов преобразувател: 10 битов, 54 

MHz

Звук
• цифрово-аналогов преобразувател: 24 битов, 

96 kHz
• Цифро-аналогов преобразувател: 24 битов, 96 

kHz

Видеозапис
• Записваща система: PAL
• Формати на компресиране: MPEG2
• Режими на запис: Високо качество (HQ), С

тандартно възпроизвеждане (SP), Стандартно 
възпроизвеждане плюс (SPP), Удължено 
възпроизвеждане (LP), Удължено 
възпроизвеждане (EP), Свръхдълго 
възпроизвеждане (SLP), Свръх-удължено 
възпроизвеждане (SEP)

• Аудиокомпресия: Dolby Digital
• Носители за запис: DVD+R/+RW, DVD-R/-RW

Възпроизвеждане на видео
• Носители за възпроизвеждане: CD-R/CD-RW, 

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

• Формати на компресиране: MPEG2, MPEG1, 
DivX 3.11, DivX 4.x, DivX 5.x, DivX 6.0, MPEG4

Аудио възпроизвеждане
• Носители за възпроизвеждане: Аудио CD, CD-

R/RW
• Формат на компресиране: Dolby Digital, MP3, 

Многоканален MPEG2, PCM, WMA

Възпроизвеждане на стоп-кадър
• Носители за възпроизвеждане: CD-R/RW
• Формат за компресиране на картини: JPEG
• Подобрение на картината: Слайдшоу с 

възпроизвеждане на MP3

Носители за съхранение на данни
• Капацитет на твърдия диск: 160 GB
• Подобрения за запис на твърд диск: Незабавно 

повторение, пауза в TV предаване на живо

Тунер/приемане/предаване
• телевизионна система: PAL I, PAL B/G, PAL D/K, 

SECAM B/G, SECAM D/K, SECAM L/L'

Възможности за свързване
• Предни/странични букси за свързване: Аудио 

вход Л/Д, Вход за CVBS, i.LINK вход за DV 
(IEEE1394, 4-изв.), Вход S-video

• Задни конектори: Аналогов изход за звук ляв/
десен, Изход за композитно видео (CVBS), 
Цифров коаксиален изход, Вход за RF антена/
телевизионен изход, Изход S-Video, SCART1 
(CVBS, RGB изход), SCART2 (CVBS, RGB вход)

Удобство
• Подобрения за програмирането/таймера: 

Програма за дневно/седмично повторение, Р
ъчен таймер, Запис с едно докосване, 
ShowView, VPS/PDC управление на записа

• Програмируеми събития: 8

Мощност
• Електрозахранване: 220-240 V
• Мощност на потребление: 50 W
• Мощност на потребление в режим на 

готовност: 3,0 W

Аксесоари
• Аксесоари в комплектацията: Ръководство за 

бърз старт, Ръководство за потребителя, Кабел 
за антената, Кабел пълен SCART, Захранващ 
кабел, Дистанционно управление, 2 бр. 
батерии тип AAA

• Дистанционно управление 12NC: 
242254901243

Размери
• Габарити на апарата (Ш x В x Д): 

435 x 43 x 340 мм
• Габарити на опаковката (Ш x В x Д): 

571 x 123 x 412 мм
• Тегло на апарата: 3,6 кг
• Тегло вкл. опаковката: 6 кг
•

DVD рекордер с твърд диск
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