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Nézze kedvenc tévéműsorait anélkül, hogy bármiről is lemaradna.

e az új minőségi szintre emelt televíziózást!
lőkép szüneteltetése egyetlen érintéssel

nnali ismétlés egyetlen érintéssel, élő TV-adás újbóli megtekintéséhez
Time: A film elejének nézése a film végének felvétele közben

felvételei életre kelnek
resszív pásztázású komponens videó az optimalizált képminőséghez

theti és lejátszhatja kedvenc filmjeit és zenéit
yelmes Dual Media felvétel DVD+-R/RW, DVD+R DL lemezre
, MP3, WMA, JPEG fájlok lejátszása
 Ultra tanúsítvánnyal rendelkező a DivX videók tökéletesebb lejátszásához

erű használat
DD Media Jukebox segítségével könnyedén tárolhatja multimédiás fájljait
zerű fájlátvitel a merevlemez, a DVD és a nagy sebességű USB 2.0 meghajtó között
y sebességű archiválás merevlemezről DVD-re
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Kép/Kijelző
• D/A átalakító: 10 bit, 54 MHz
• A/D átalakító: 10 bit, 54 MHz
• Kép javítása: Progresszív pásztázás

Hang
• D/A átalakító: 24 bit, 96 kHz
• A/D átalakító: 24 bit, 96 kHz

Videofelvétel
• Rögzítési rendszer: PAL
• Tömörítési formátumok: MPEG2
• Felvételi módok: Kiváló minőségű (HQ), Standard 

lejátszás (SP), Bővített standard lejátszás (SPP), 
Hosszú lejátszási idő (LP), Meghosszabbított 
lejátszási idő (EP), Leghosszabb lejátszási idő 
(SLP), Szuper megnyújtott lejátszás (SEP)

• Hangtömörítés: Dolby Digital
• Adatrögzítő média: DVD+R/+RW, DVD-R/-RW, 

DVD+R DL, HDD
• Rögzítési fejlesztések: Automatikus fejezetjelölés, 

Kettéosztás, Törlés, Kézi fejezetjelölés, 
Egygombos felvétel (OTR), Programnév felvétel, 
Állomásazonosító felvétel

Videolejátszás
• Adathordozók lejátszása: CD-R/CD-RW, 

DVD+R/+RW, DVD-R/-RW, DVD videó, Video 
CD/SVCD, DVD+R DL, DVD-R DL, USB flash 
meghajtó

• Tömörítési formátumok: MPEG2, MPEG1, Divx 
3.11, DivX 4.x, DivX 5.x, DivX 6.0, MPEG4

Hanglejátszás
• Adathordozók lejátszása: Audio CD, CD-R/RW, 

DVD+R DL, DVD+R/+RW, DVD-R/-RW, MP3-
CD, MP3-DVD, USB flash meghajtó, WMA-CD

• Tömörítési formátum: Dolby Digital, MP3, 
MPEG2 többcsatornás, PCM, WMA

Állókép lejátszás
• Adathordozók lejátszása: CD-R/RW, DVD+R DL, 

DVD+R/+RW, DVD-R/-RW, Kép-CD, USB 
digitális fényképezőgép (PTP), USB flash meghajtó

• Képtömörítési formátum: JPEG, JPEG-képek
• Kép javítása: Diabemutató MP3 lejátszással, 

Albumok létrehozása, Forgatás, Diabemutató 
zenelejátszással, Nagyítás

Médiatárolás
• Merevlemez kapacitása: 250 GB
• Merevlemezes rögzítési fejlesztés: Azonnali 

ismétlés, TV élő kép szüneteltetése, FlexTime, 
Azonnali ugrás, Időeltolásos puffer

• HDD Media Jukebox kapacitása: akár 250 DivX 
film, 7 000 zeneszám vagy 15 000 fénykép

• Másolás merevlemezről DVD-re: Nagy sebesség 
(32x)

• Merevlemez videofelvételi kapacitása: 310 óra
• Merevlemez videokeresési sebessége: 4x, 16x, 

64x, 256x

Hangolóegység/Vétel/Adás
• TV rendszer: PAL I, PAL B/G, PAL D/K, SECAM B/

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

Csatlakoztathatóság
• Elülső/oldalsó csatlakozók: Audió B/J bemenet, 

CVBS be, i.LINK DV be (IEEE1394, 4 tűs), USB 2.0
• Hátoldali csatlakozók: Analóg bal/jobb 

audiokimenet, Kompozit video (CVBS) kimenet, 
Digitális koaxiális kimenet, RF antenna be / TV ki, 
S-Video kimenet, SCART1 (CVBS, RGB ki), 
SCART2 (CVBS, RGB be), Komponens 
videokimenet

• Csatlakoztathatóság javítása: i.LINK DV 
kamkordervezérlés

Kényelem
• Programozási/időzítési bővítések: Naponta/

Hetente ismétlődő műsor, Manuális időzítő, 
Egygombos felvétel, ShowView funkció, VPS/PDC 
felvételvezérlés, Automatikus műholdas felvétel, 
Közvetlen felvétel

• Programozható események: 40
• HDD Media Jukebox: DivX, JPEG-képek, MP3, 

WMA

Feszültség
• Áramellátás: 220-240 V, 50 Hz
• Áramfogyasztás: 28 W
• készenléti üzemmód energiafelhasználása: 3,7 W

Tartozékok
• Mellékelt tartozékok: Antennakábel, Rövid 

üzembe helyezési útmutató, Távvezérlés, 
Felhasználói kézikönyv, 2 x AAA akkumulátor, 
Teljesen bekötött SCART kábel

Méretek
• Súly csomagolással együtt: 6 kg
• Méret csomagolással együtt (SzxMaxMé): 

418x135x572 mm
• Termék méretei (sz x mé x ma): 435x340x67 mm
• Termék súlya: 4,4 kg

Környezetvédelmi adatok
• Eco kialakítás
•
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