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Obraz/displej
• Digitálně/analogový převodník: 10 bit, 54 MHz
• Vylepšení obrazu: Progressive Scan

Zvuk
• Digitálně/analogový převodník: 24 bit, 96 kHz
• Analogově/digitální převodník: 24 bit, 96 kHz

Nahrávání videa
• Systém nahrávání: PAL
• Kompresní formáty: MPEG2, MPEG1
• Režimy nahrávání: Formát Super Extended Play s 

normou SEP, Formát Super Long Play s normou 
SLP, Vysoká kvalita (HQ), Funkce Standard Play 
(SP), Funkce Standard Play Plus (SPP), Formát 
Long Play s normou LP, Formát Extended Play s 
normou EP

• Komprese audio: Dolby Digital

Přehrávání videa
• Média pro přehrávání: DVD-Video, MP3-CD, CD-

R/CD-RW, Video CD/SVCD, DVD+R/+RW, 
DVD+R DL, DVD-R/-RW, Obrazové disky CD

• Kompresní formáty: MPEG2, MPEG1
• Systém přehrávání video disků: NTSC, PAL
• Vylepšení videa: DCDi

Přehrávání zvuku
• Média pro přehrávání: MP3-CD, CD, CD-R, CD-

RW
• Kompresní formát: Dolby Digital, MP3, 

Vícekanálový systém MPEG2, PCM
• Přenosová rychlost formátu MP3: 32-256 kb/s a 

VBR

Zobrazení fotografií
• Média pro přehrávání: Obrazové disky CD
• Formát komprese obrázků: JPEG
• Vylepšení obrazu: Úpravy fotografií (barvy, filtry), 

Prohlížet fotografie, Tvorba alb, Rotace, 
Prezentace, Zvětšení

Úložná média
• Kapacita pevného disku: 250 GB
• Média pro nahrávání: DVD+R, DVD+R s dvojitou 

vrstvou, DVD+RW, DVD-R, DVD-RW
• Vylepšení nahrávání na pevný disk: Vyrovnávací 

paměť posunu času, Okamžité přehrávání

Tuner/příjem/vysílání
• systém TV příjmu: PAL D/K, PAL I, PAL B/G, 

SECAM L/L'
• Vstup antény: Koaxiální vstup 75 ohmů (IEC75)

Možnosti připojení
• Další připojení: Vstup antény RF / výstup TV, 

SCART1 (CVBS, výstup S-video/RGB), SCART2 
(CVBS, S-video/RGB in), Výstup progres. 
komponentního videa, Výstup S-Video, Výstup 
kompozitního videa (CVBS), Analogový audio 
výstup levý/pravý 2x, Digitální výstup pro optický 
kabel, Digitální výstup pro koaxiální kabel, G-link 
(TV Guide link)

• Přední: Vstup audio L/P, Vstup kompozitního 
videa CVBS, i.Link (vstup DV), S-Video Y/C

Pohodlí
• Elektronický programový průvodce (EPG): Funkce 

GUIDE Plus+
• Vylepšené programování/časovač: Automatické 

nahrávání ze satelitu, Program s denním/týdenním 
opakováním, Infračervené ovládání dat. terminálu, 
Ruční časovač, nahrávání jedním tlačítkem, 
Ovládání nahrávání VPS/PDC, ShowView

• Knihovna disků: Až 9000 titulů, Až 999 disků
• Dětská pojistka: Dětská zámek
• Hodiny: Hodiny Smart Clock
• správa digitálního obsahu: Správce digitálních 

fotografií
• Snadná instalace: Funkce Follow TV, Automatická 

instalace
• Programovatelné události: 25

Napájení
• Napájení: 200-240 V, 50 Hz
• Spotřeba elektrické energie: 35 W
• Příkon v pohotovostním režimu: 3

Příslušenství
• Dodávané příslušenství: Síťová šňůra, Kabel 

antény, Kabel SCART, Dálkový ovladač, Baterie 
pro dálkový ovladač, Stručný návod k rychlému 
použití, Uživatelský manuál, Ovládání Sat Mouse, 
Záruční list

• Dálkové ovládání: 242254900739

Rozměry
• Rozměry sady (Š x V x H): 435 x 76 x 335 mm
• Hmotnost přístroje: 5 kg
• Rozměry balení (Š x V x H): 549 x 160 x 443 mm
• Hmotnost včetně balení: 7,5 kg
•
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