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Bild/visning
• D/A-omvandlare: 10 bitar, 54 MHz
• A/D-omvandlare: 10 bitar, 54 MHz

Ljud
• D/A-omvandlare: 24 bit, 96 kHz
• A/D-omvandlare: 24 bit, 96 kHz

Videoinspelning
• Inspelningssystem: PAL
• Komprimeringsformat: MPEG2
• Inspelningslägen: HQ (High Quality), SP (Standard 

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

• Ljudkomprimering: Dolby Digital
• Inspelningsmedia: DVD+R/+RW, DVD-R/-RW

Videouppspelning
• Uppspelningsmedia: CD-R/CD-RW, DVD+R/

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

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

Ljuduppspelning
• Uppspelningsmedia: Ljud-CD, CD-R/RW
• Komprimeringsformat: Dolby Digital, MP3, 

Flerkanals-MPEG2, PCM, WMA

Stillbildsvisning
• Uppspelningsmedia: CD-R/RW
• Bildkomprimeringsformat: JPEG
• Bildförbättring: Bildspel med MP3-uppspelning

Lagring
• Hårddiskkapacitet: 250 GB
• Bandinspelningsförbättringar för HDD: Instant 

Replay, Pause Live TV

Mottagare/mottagning/överföring
• TV system (TV-system): PAL I, PAL B/G, PAL D/

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

Anslutningar
• Främre anslutningar/sidoanslutningar: Audio L+R-

ingång, CVBS-ingång, i.LINK DV-in (IEEE1394, 4-
stifts), S-videoingång, USB

• Anslutningar bak: Analog ljudutgång vänster/
höger, Kompositvideoutgång (CVBS), Digital 
koaxialutgång, Ingång för RF-antenn/TV-utgång, S-
videoutgång, SCART1 (CVBS, RGB ut), SCART2 
(CVBS, RGB in)

Bekvämlighet
• Programmering/timerförbättringar: repetera 

program varje vecka, Manuell timer, inspelning 
med en knapptryckning, ShowView, VPS/PDC 
inspelningskontroll

• Programmerbara händelser: 8

Ström
• Strömtillförsel: 220–240 V
• Strömförbrukning: 50 W
• Strömförbrukning i standby-läge: 3,0 W

Tillbehör
• Tillbehör: Antennkabel, Nätkabel, 

Snabbstartguide, Fjärrkontroll, Bruksanvisning, 2 x 
AAA-batterier, Komplett SCART-kabel

• Fjärrkontroll 12NC: 242254901243

Storlek
• Utrustningens mått (B x H x D): 

435 x 43 x 340 mm
• Förpackningens mått (B x H x D): 

571 x 123 x 412 mm
• Vikt: 3,6 kg
• Vikt inkl. förpackning: 6 kg
•

Hårddisk-/DVD-recorder
250 GB  
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