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Bilde/skjerm
• D/A-omformer: 10 bit, 54 MHz
• A/D-konverter: 10 bit, 54 MHz

Lyd
• D/A-omformer: 24 bit, 96 kHz
• A/D-konverter: 24 bit, 96 kHz

videoopptak
• Innspillingssystem: PAL
• Komprimeringsformater: MPEG2
• Innspillingsmodi: HQ (High Quality), SP (Standard 

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

• Audiokomprimering: Dolby Digital
• Innspillingsmedium: DVD+R/+RW, DVD-R/-RW

Videoavspilling
• Avspillingsmedier: CD-R/CD-RW, DVD+R/+RW, 

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

• Komprimeringsformater: MPEG2, MPEG1, DivX 
3.11, DivX 4.x, DivX 5.x, DivX 6.0, MPEG4

Lydavspilling
• Avspillingsmedier: Audio CD, CD-R/RW
• Komprimeringsformat: Dolby Digital, MP3, 

Flerkanals MPEG2, PCM, WMA

Stillbildevisning
• Avspillingsmedier: CD-R/RW
• Bildekomprimeringsformat: JPEG
• Bildeforbedring: Lysbildefremvisning med MP3-

avspilling

Lagringsmedium
• Harddiskkapasitet: 160 GB
• HDD-opptaksforbedringer: Øyeblikkelig 

repetisjon, Sett direktesendt TV på pause

Tuner/mottak/overføring
• TV-system: PAL I, PAL B/G, PAL D/K, SECAM B/

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

Tilkoblingsmuligheter
• Front-/sidetilkoblinger: Audio v/h inn, CVBS inn, 

i.LINK DV inn (IEEE1394, 4-pins), S-video inn
• Tilkoblinger bak: Analog audio venstre/høyre ut, 

Utgang for komposittvideo (CVBS), Digital 
koaksialutgang, RF-antenne inn / TV ut, S-Video ut, 
SCART1 (CVBS, RGB ut), SCART2 (CVBS, RGB 
inn)

Anvendelighet
• Utvidede programmeringsmuligheter: Daglig/

ukentlig opptaksprogrammering, Manuell 
tidsprogrammering, Ett-trykks opptak, ShowView, 
VPS/PDC innspillingskontroll

• Programmerbare begivenheter: 8

Kraft
• Strømforsyning: 220–240 V
• Effektforbruk: 50 W
• Effektforbruk i standby: 3,0 W

Tilbehør
• Vedlagt tilbehør: Hurtigstartveiledning, 

Bruksanvisning, Antennekabel, Full SCART-kabel, 
Nettledning, Fjernkontroll, 2 x AAA-batterier

• Fjernkontroll 12NC: 242254901243

Mål
• Mål på apparat (B x H x D): 435 x 43 x 340 mm
• Emballasjemål (B x H x D): 571 x 123 x 412 mm
• Vekt, apparat: 3,6 kg
• Vekt, inkl. emballasje: 6 kg
•

Harddisk/DVD-opptaker
160 GB  
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