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Görüntü/Ekran
• En-boy oranı: 4:3, 16:9
• D/A dönüştürücüsü: 10 bit, 54 MHz
• A/D çevirici: 10 bit, 54 MHz

Ses
• D/A dönüştürücüsü: 24 bit, 96 kHz
• A/D çevirici: 24 bit, 192 kHz
• Sinyal gürültü oranı: 105
• Bozulma ve Gürültü (1kHz): 90 dB
• Crosstalk (1kHz): 105 dB
• Dinamik Aralık (1kHz): 90 dB

video oynatma
• Çalma Ortamı: CD-R/CD-RW, DVD, DVD+RW, 

DVD+R, DVD-RW (Video modu), DVD-R, DVD-
Video, MP3-CD, Video CD/SVCD

• Sıkıştırma formatları: MPEG1, MPEG2
• Video kaset oynatma sistemi: NTSC, PAL

video kaydı
• Kayıt sistemi: PAL
• Sıkıştırma formatları: MPEG2
• Kayıt geliştirmeleri: Arkasına Ekleme, bölüm 

işareti ekleme, Bölme, Silme, Manuel Bölüm 
İşaretleme, Tek Dokunuşla Kayıt (OTR), istasyon 
kodu kaydı

• Kayıt Modları: M1: 60 dakika, M2: 120 dakika, 
M2x: 150 dakika, M3: 180 dakika, M4: 240 dakika, 
M6: 360 dakika, M8: 480 dakika

• Ses sıkıştırması: Dolby Digital

müzik çalma
• Çalma Ortamı: MP3-CD, CD, CD-R, CD-RW
• Sıkıştırma formatı: Dolby Digital, MP3, MPEG2 

Çok Kanallı, PCM
• MP3 bit hızları: 32 - 256 kbps

Resim tekrar oynatma
• Çalma Ortamı: Resim CD'si
• Resim sıkıştırma formatı: JPEG
• Görüntü geliştirme: Kendi albümlerinizi hazırlayın, 

Fotoğrafları düzenleyin (renkler, filtreler), 
Fotoğrafları ters çevirin, Döndürme

• Slayt gösterisi: 3 hız
• Küçük resim desteği: EXIF formatı

Depolama Ortamı
• Kayıt ortamı: DVD+R, DVD+RW

Tuner/Alma/Verme
• Anten Girişi: 75 ohm F-tipi
• TV sistemi: PAL, SECAM

Bağlanabilirlik
• Ön / yan bağlantılar: i.LINK DV giriş (IEEE1394, 4 

pin), S-video girişi, Video girişi, Ses Sağ/Sol giriş
• Diğer bağlantılar: Analog ses Sol/Sağ giriş, 

Kompozit video (CVBS) çıkışı, Dijital koaksiyel 
çıkış, RF anten girişi / TV çıkışı, S-Video çıkışı, 
SCART1 (CVBS, S-video/RGB çıkışı), SKART2 
(CVBS, S-video/RGB giriş)

kolaylıklar
• Programlama/Zamanlama Geliştirmeleri: Günlük/

Haftalık Tekrarlama Programı, Manuel 
Zamanlama, tek dokunuşla kayıt, ShowView, VPS/
PDC kayıt kontrolü

• Çocuk Koruması: Çocuk Kilidi
• Kurulum Kolaylığı: Otomatik kurulum, Follow TV, 

Sıralama

Güç
• Güç kaynağı: 50Hz, 220-240V
• Güç tüketimi: 27 W
• Bekleme durumunda güç tüketimi: < 3 W

Aksesuarlar
• Aksesuarlarla Birlikte: AC Güç Kablosu, Koaksiyel 

RF anten kablosu, Komple SCART kablosu, 
Garanti belgesi, Hızlı başlangıç kılavuzu, kullanım 
kılavuzu, Uzaktan Kumanda, Uzaktan kumanda 
pilleri

Boyutlar
• Set boyutları (G x Y x D): 435 x 285 x 65 mm
• Set ağırlığı: 3,5 kg
• Ambalaj boyutları (G x Y x D): 

570 x 110 x 433 mm
• Ambalajla birlikte Ağırlık: 5,5 kg
•
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