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Bild/visning
• D/A-omvandlare: 10 bitar, 54 MHz
• A/D-omvandlare: 9 bit, 27 MHz
• Bildförbättring: Progressive Scan, Pixel-plus-länk

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

Videoinspelning
• Inspelningssystem: PAL
• Komprimeringsformat: MPEG2, MPEG1
• Inspelningslägen: SEP (Super Extended Play), SLP 

(Super Long Play), EP (Extended Play), LP (Long 
Play), SPP (Standard Play Plus), SP (Standard Play), 
HQ (High Quality)

• Ljudkomprimering: Dolby Digital

Videouppspelning
• Uppspelningsmedia: DVD-video, MP3-CD-skiva, 

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

• 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: 32-256 kbit/s och VBR

Stillbildsvisning
• Uppspelningsmedia: Picture CD
• Bildkomprimeringsformat: JPEG
• Bildförbättring: Redigera foton (färger, filter), 

Rotera bilder, Skapa album, Rotera, Bildspel, 
Zoom

Lagring
• Hårddiskkapacitet: 160 GB
• Inspelningsmedia: DVD+R, DVD+R dubbla lager, 

DVD+RW, DVD-R, DVD-RW
• Bandinspelningsförbättringar för HDD: Timeshift-

buffert, Instant Replay

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

K, Secam L/L'
• Antenningång: 75 ohm koaxial (IEC75)

Anslutningar
• Andra anslutningar: Ingång för RF-antenn/TV-

utgång, SCART1 (CVBS, S-video/RGB-utgång), 
SCART2 (CVBS, S-video/RGB ingång), 
Komponentvideoutgång, progressiv, S-
videoutgång, Kompositvideoutgång (CVBS), 
Analog ljudutgång vänster/höger 2x, Digital optisk 
utgång, Digital koaxialutgång, G-länk (TV-
guidelänk)

• Front: Audio L+R-ingång, CVBS-ingång, i.Link 
(DV-ingång), S-video Y/C

Bekvämlighet
• Elektronisk programguide: GUIDE Plus+
• Programmering/timerförbättringar: Automatisk 

satellitinspelning, repetera program varje vecka, 
Manuell timer, inspelning med en knapptryckning, 
VPS/PDC inspelningskontroll, ShowView, 
Kontroll för IR-dekoder

• Programmerbara händelser: 25

Ström
• Strömtillförsel: 200-240 V, 50 Hz
• Strömförbrukning: 30 W
• Strömförbrukning i standby-läge: 3

Tillbehör
• Tillbehör: Nätkabel, Antennkabel, Komplett 

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

• Fjärrkontroll: 242254900739

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

435 x 76 x 335 mm
• Vikt: 5 kg
• Förpackningens mått (B x H x D): 

549 x 160 x 443 mm
• Vikt inkl. förpackning: 7 kg
•
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