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Imagem/Visualização
• Conversor D/A: 10 bits, 54 MHz
• Conversor A/D: 10 bits, 54 MHz

Som
• Conversor D/A: 24 bits, 96 kHz
• Conversor A/D: 24 bits, 96 kHz

Gravação de Vídeo
• Sistema de gravação: PAL
• Formatos de compressão: MPEG2
• Modos de Gravação: Alta Qualidade (HQ), 

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

• Compressão de áudio: Dolby Digital

Reprodução de Vídeo
• Suporte de Reprodução: DVD+RW, DVD+R, 

DVD-RW (modo de vídeo), DVD-R, DVD-Video, 
MP3-CD, CD-R/CD-RW, Video CD/SVCD

• Formatos de compressão: MPEG2, MPEG1
• Sistema reprodução discos de vídeo: NTSC, PAL

Reprodução de Áudio
• Suporte de Reprodução: MP3-CD, CD, CD-R, 

CD-RW
• Formato de compressão: Dolby Digital, MP3, 

MPEG2 Multicanais, PCM
• Taxa de bits MP3: 80 - 320 Kbps

Reprodução de Fotografias
• Suporte de Reprodução: CD de Imagens
• Formato de compressão de imagens: JPEG
• Melhoramento de imagem: Rodar, Slideshow, 

Zoom

Suporte de armazenamento
• Capacidade do Disco Rígido: 250 GB
• Suporte multimédia de gravação: DVD+R, 

DVD+RW, DVD-R, DVD-RW
• Melhoramentos de gravação HDD: Time Shift 

Buffer, repetição instantânea

Sintonizador/Recepção/Transmissão
• sistema TV: PAL, SECAM
• Entrada da antena: 75 ohm coaxial (IEC75)

Conectividade
• Frente: Entrada áudio L/R, Entrada CVBS, i.Link 

(entrada DV), S-Video Y/C
• Outras ligações: SCART1 (saída CVBS, S-video/

RGB), SCART2 (entrada CVBS, S-video/RGB), 
Saída vídeo composto (CVBS), Saída S-Video, 
Saída analógica áudio Esquerda/Direita, Saída 
coaxial digital, Saída óptica digital, Entrada para 
antena RF / saída de TV

Conveniência
• Melhorar Programação/Temporizador: Gravação 

Automática de Satélite, Programa de Repetições 
Diárias/Semanais, Temporizador Manual, 
Controlo de gravação VPS/PDC, ShowView

• Protecção de crianças: Controlo Parental
• Relógio: Relógio Inteligente
• Gestão de Conteúdo Digital: Gestor de 

Fotografias Digitais
• Facilidade de Instalação: Instalação automática
• Eventos Programáveis: 8

Corrente
• Alimentação: 200-240 V, 50 Hz
• Consumo de energia em modo de espera: 3,0 W
• Consumo de energia: 28 W

Acessórios
• Acessórios Incluídos: Cabo de alimentação CA, 

Cabo da antena, Cabo Full SCART, Telecomando, 
Pilhas para telecomando, Manual de início rápido, 
Manual do Utilizador, Certificado de garantia

• Telecomando 12NC: 242254900587

Dimensões
• Dimensões do conjunto (L x A x P): 

435 x 65 x 340 mm
• Peso do conjunto: 4 kg
• Dimensões da embalagem (L x A x P): 

437 x 155 x 516 mm
• Peso do produto: 6 kg
•

Gravador de DVD/Disco Rígido
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