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Spara det du

Titta 
• Spel
• Paus
• Insta
• Flex

Inspel
• Digi
• Show
• Med
• Med

Spela
• Film
• Foto
• Mus
årddisk utan att behöva bekymra dig om var du ska lagra informationen. 

 tycker om på en DVD med digital kvalitet.

på vad du vill - när du vill
a in mer är 400 timmar TV på en 250 GB hårddisk
e Live TV med en knapptryckning pausar handlingen omedelbart
nt Replay – återupplev en direktsänd TV-händelse med en knapptryckning
time – titta på inledningen samtidigt som du spelar in slutet

ning på ett enkelt sätt
tal i.LINK-ingång för perfekta digitala kopior av egna videofilmer

View för snabb och enkel programmering
 VPS/PDC kan du spela in ett TV-program exakt från början till slut
 dubbla medier kan du spela in på både DVD+R/RW och DVD-R/RW

r allt
er: DVD, DVD+R/RW, DVD-R/RW, (S)VCD
n: Picture CD (JPEG)
ic: CD, CD-R/RW och MP3-CD
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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

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

RW (videoläge), DVD-R, DVD-video, MP3-CD-
skiva, CD-R/CD-RW, Video CD/SVCD

• Komprimeringsformat: MPEG2, MPEG1
• System för videouppspelning: NTSC, PAL

Ljuduppspelning
• Uppspelningsmedia: MP3-CD-skiva, CD, CD-R, 

CD-RW
• Komprimeringsformat: Dolby Digital, MP3, 

Flerkanals-MPEG2, PCM
• MP3-bithastighet: 80-320 kbit/s

Stillbildsvisning
• Uppspelningsmedia: Picture CD
• Bildkomprimeringsformat: JPEG
• Bildförbättring: Rotera, Bildspel, Zoom

Lagring
• Hårddiskkapacitet: 250 GB
• Inspelningsmedia: DVD+R, DVD+RW, DVD-R, 

DVD-RW
• Bandinspelningsförbättringar för HDD: Timeshift-

buffert, Instant Replay

Mottagare/mottagning/överföring
• TV system (TV-system): PAL, Secam
• Antenningång: 75 ohm koaxial (IEC75)

Anslutningar
• Front: Audio L+R-ingång, CVBS-ingång, i.Link 

(DV-ingång), S-video Y/C
• Andra anslutningar: SCART1 (CVBS, S-video/

RGB-utgång), SCART2 (CVBS, S-video/RGB 
ingång), Kompositvideoutgång (CVBS), S-
videoutgång, Analog ljudutgång vänster/höger, 
Digital koaxialutgång, Digital optisk utgång, Ingång 
för RF-antenn/TV-utgång

Bekvämlighet
• Programmering/timerförbättringar: Automatisk 

satellitinspelning, repetera program varje vecka, 
Manuell timer, VPS/PDC inspelningskontroll, 
ShowView

• Barnsäkring: Föräldrakontroll
• Klocka: Smart Clock-funktion
• Digital innehållshantering: Digital Photo Manager
• Enkel installation: Automatisk installation
• Programmerbara händelser: 8

Ström
• Strömtillförsel: 200-240 V, 50 Hz
• Strömförbrukning i standby-läge: 3,0 W
• Strömförbrukning: 28 W

Tillbehör
• Tillbehör: Nätkabel, Antennkabel, Komplett 

SCART-kabel, Fjärrkontroll, Batterier för 
fjärrkontrollen, Snabbstartguide, Bruksanvisning, 
Garanticertifikat

• Fjärrkontroll 12NC: 242254900587

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

435 x 65 x 340 mm
• Vikt: 4 kg
• Förpackningens mått (B x H x D): 

437 x 155 x 516 mm
• Produktvikt: 6 kg
•
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