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Beeld/display
• D/A-converter: 10-bits, 54 MHz
• A/D-converter: 10-bits, 54 MHz

Geluid
• D/A-converter: 24-bits, 96 kHz
• A/D-converter: 24-bits, 96 kHz

Video-opname
• Opnamesysteem: PAL
• Compressieformaten: MPEG-2
• Opnamemodi: High Quality (HQ), Standard Play 

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

• Audiocompressie: Dolby Digital
• Opnamemedia: DVD+R/+RW, DVD-R/-RW

Videoweergave
• Media afspelen: CD-R/CD-RW, DVD+R/+RW, 

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

• Compressieformaten: MPEG-2, MPEG-1, DivX 
3,11, DivX 4.x, DivX 5.x, DivX 6.0, MPEG-4

Audioweergave
• Media afspelen: Audio-CD, CD-R/RW
• Compressieformaat: Dolby Digital, MP3, 

Meerkanaals MPEG2, PCM, WMA

Stilstaande beelden weergeven
• Media afspelen: CD-R/RW
• Compressieformaat van foto: JPEG
• Beeldverbetering: Diapresentatie met MP3-

weergave

Opslagmedia
• Capaciteit harde schijf: 250 GB
• HDD opnameverbeteringen: Direct afspelen, 

Programma tijdelijk onderbreken

Tuner/ontvangst/overdracht
• televisiesysteem: PAL I, PAL B/G, PAL D/K, 

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

Connectiviteit
• Aansluitingen aan de voor- en zijkant: Audio L/R 

in, CVBS in, i.Link DV in (IEEE1394, 4-pins), S-
video in, USB

• Aansluitingen aan de achterkant: Analoge audio 
links/rechts uit, Samengestelde video-uitgang 
(CVBS), Digitale coaxiale uitgang, RF-antenne in/
TV uit, S-Video uit, SCART1 (CVBS, RGB uit), 
SCART2 (CVBS, RGB in)

Gebruiksgemak
• Programmeren/timerverbeteringen: Dagelijkse/

wekelijkse herhaling, Handmatige timer, 
Opnemen met één druk op de knop, ShowView, 
VPS/PDC-opname

• Programmeerbare events: 8

Voeding
• Stroomvoorziening: 220 - 240 V
• Energieverbruik: 50 W
• Stroomverbruik in stand-by stand: 3,0 W

Accessoires
• Meegeleverde accessoires: Antennekabel, 

Netsnoer, Snelstartgids, Afstandsbediening, 
Gebruikershandleiding, 2 AAA-batterijen, 
Volledige SCART-kabel

• Afstandsbediening 12NC: 242254901243

Afmetingen
• Afmetingen van set (B x H x D): 

435 x 43 x 340 mm
• Afmetingen van verpakking (B x H x D): 

571 x 123 x 412 mm
• Gewicht van het apparaat: 3,6 kg
• Gewicht (incl. verpakking): 6 kg
•
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