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Kép/Kijelző
• A/D átalakító: 11 bit, 27 MHz
• D/A átalakító: 9 bit, 27 MHz
• Kép javítása: Progresszív pásztázás

Hang
• A/D átalakító: 24 bit, 192 kHz
• D/A átalakító: 24 bit, 96 kHz

Videofelvétel
• 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)

• Tömörítési formátumok: MPEG1, MPEG2
• Rögzítési rendszer: PAL
• Hangtömörítés: Dolby Digital

Videolejátszás
• Tömörítési formátumok: MPEG1, MPEG2
• Adathordozók lejátszása: CD-R/CD-RW, DVD+R 

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

Hanglejátszás
• Tömörítési formátum: Dolby Digital, MP3, 

MPEG2 többcsatornás, PCM
• Adathordozók lejátszása: Audio CD, CD-R/RW

Állókép lejátszás
• Adathordozók lejátszása: CD-R/RW
• Képtömörítési formátum: JPEG
• Kép javítása: Albumok létrehozása, 

Fotószerkesztés (színek, szűrők), Gyorsfotók, 
Forgatás, Diavetítés

Médiatárolás
• Merevlemez kapacitása: 160 GB
• Merevlemezes rögzítési fejlesztés: FlexTime, 

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

• Másolás merevlemezről DVD-re: nagysebességű 
(közvetlen) másolás

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

L'

Csatlakoztathatóság
• Elülső/oldalsó csatlakozók: i.LINK DV be 

(IEEE1394, 4 tűs), S-video be, CVBS be, Audió B/J 
bemenet

• Hátoldali csatlakozók: Analóg bal/jobb 
audiokimenet, Komponens videokimenet, 
Kompozit video (CVBS) kimenet, Digitális 
koaxiális bemenet, Digitális koaxiális kimenet, 
Digitális optikai kimenet, DVB be, DVB ki, G-
LINK, RF antenna be / TV ki, SCART 2x

Kényelem
• Elektronikus programfüzet: GUIDE Plus+
• Lemezkönyvtár: Max. 9000 cím, Max. 999 lemez
• Programozható események: 25
• Programozási/időzítési bővítések: Automatikus 

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

Tartozékok
• Mellékelt tartozékok: 2 x AA akku, Teljesen 

bekötött SCART kábel, Infravörös jeladó, Hálózati 
kábel, Távvezérlő, RF antennakábel, Felhasználói 
kézikönyv, Gyors áttekintő útmutató

• Távvezérlő 12NC: 2422 549 00923

Méretek
• Csomagolás mérete (Sz x Ma x Mé): 

549 x 160 x 443 mm
• Egység méretei (Sz x Ma x Mé): 

435 x 76 x 335 mm
• Készülék tömege: 5 13 kg
• Súly csomagolással együtt: 8,1 kg

Áram
• Áramfogyasztás: <38 W
• Áramellátás: 220-240 V, 50 Hz
• készenléti üzemmód energiafelhasználása: <3
•
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