
าร์ดดิสก์/DVD Recorder
ฮ
บันทึกบนฮาร

สุดยอ
• เอาต
• เพิ่ม

รับชม
• บันท
• คุณส
• คุณส

ง่ายๆ 
• อินพ
• Dua
• G-C

ลองเล
• ภาพ
• ภาพ
• ดนต
์ดดิสก์ได้โดยไม่ต้องกังวลว่าจะเก็บไว้ที่ไหน เก็บสิ่งที่คุณชื่นชอบไว้ในแผ่น DVD

ดแห่งประสิทธิภาพวิดีโอ
์พุตดิจิตอล HDMI เพื่อการเชื่อมต่อที่ง่ายดายเพียงใช้สายเส้นเดียว

อัตราการสุ่มสัญญาณภาพดิจิตอลเพื่อรองรับภาพความละเอียดสูงถึง 1080i

ในสิ่งที่คุณต้องการได้ทุกเมื่อ
ึกรายการทีวีได้นานกว่า 400 ชั่วโมงในฮาร์ดดิสก์ความจุ 250 GB
มบัติหยุดรายการสดชั่วคราวด้วยปุ่มเดียว ให้คุณหยุดการเล่นรายการสดได้ทันที
มบัติเล่นซ้ำทันที ให้คุณชมรายการสดจากทีวีซ้ำได้โดยสัมผัสปุ ่มครั้งเดียว

กับการบันทึก
ุตดิจิตอล i.LINK สำหรับการทำสำเนาจากกล้องวิดีโอดิจิตอลได้ดีเยี่ยม
l Media บันทึกแผ่น DVD+R/RW, DVD+R DL, DVD-R/RW ได้อย่างสบาย
ODE สำหรับการตั้งโปรแกรมที่ง่ายและรวดเร็ว

่นได้ทุกรูปแบบ
ยนตร์: DVD, DVD+R/RW, DVD-R/RW, (S)VCD
: ซีดีภาพ (JPEG)
รี: CD, CD-R/RW และ MP3-CD
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ภาพ/แสดงภาพ
• ตัวแปลงสัญญาณ D/A: 10 บิต, 54 MHz
• การเพิ่มประสิทธิภาพของภาพ: Progressive Scan

เสียง
• ตัวแปลงสัญญาณ D/A: 24 บิต, 96 kHz
• ตัวแปลงสัญญาณ A/D: 24 บิต, 96 kHz

บันทึกภาพ
• ระบบการบันทึก: PAL
• รูปแบบการบีบอัด: MPEG2, MPEG1
• โหมดการบันทึก: Super Extended Play (SEP), Super 

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

• การบีบอัดสัญญาณเสียง: Dolby Digital

เล่นภาพ
• สื่อที่เล่นได้: DVD-วิดีโอ, MP3-CD, CD-R/CD-

RW, ิวิดีโอ CD/SVCD, DVD+R/+RW, DVD+R 
DL, DVD-R/-RW, ซีดีภาพ

• รูปแบบการบีบอัด: MPEG2, MPEG1
• ระบบการเล่นแผ่นวิดีโอ: NTSC, PAL
• การเพิ่มประสิทธิภาพวิดีโอ: DCDi

การเล่นเสียง
• สื่อที่เล่นได้: MP3-CD, CD, CD-R, CD-RW
• รูปแบบการบีบอัด: Dolby Digital, MP3, MPEG2 

Multichannel, PCM
• ความเร็วส่งข้อมูล MP3: 32-256 kbps และ VBR

เล่นภาพนิ่ง
• สื่อที่เล่นได้: ซีดีภาพ
• รูปแบบการบีบอัดภาพ: JPEG
• การเพิ่มประสิทธิภาพของภาพ: แก้ไขภาพ (สี, 

ฟิลเตอร์), กลับภาพ, สร้างอัลบั้ม, หมุน, ภาพสไลด์, 
ซูม

สื่อเก็บข้อมูล
• ความจุฮาร์ดดิสก์: 250 GB
• สื่อในการบันทึก: DVD+R, ดับเบิลเลเยอร์ DVD+R, 

DVD+RW, DVD-R, DVD-RW
• การเพิ่มประสิทธิภาพการบันทึก HDD: 

หน่วยความจำ Time Shift, เล่นซ้ำทันที

เครื่องรับวิทยุ/เครื่องรับ/เครื่องส่ง
• ระบบ TV: PAL D/K, PAL I, PAL B/G, SECAM L/L'
• อินพุตสายอากาศ: สายเคเบิลโคแอกเชียล 75 โอห์ม 

(IEC75)

การเชื่อมต่อ
• การเชื่อมต่ออื่นๆ: RF antenna in / TV out, SCART1 

(CVBS, S-video/RGB out), SCART2 (CVBS, S-
video/RGB in), ComponentVideo out Progressive, 
S-Video out, Composite video (CVBS) out, 
Analog audio Left/Right out, Digital optical out, 
Digital coaxial out, G-link (TV Guide link)

• ด้านหน้า: Audio L/R in, CVBS เข้า, i.Link (DV-
input), S-Video Y/C

สิ่งอำนวยความสะดวก
• เพิ่มประสิทธิภาพการตั้งโปรแกรม/ตั้งเวลา: 

โปรแกรมที่เล่นซ้ำทุกวัน/ทุกสัปดาห์, ตัวตั
้งเวลาด้วยตนเอง, การบันทึกด้วยปุ่มเดียว, G-Code

• ไลบรารีดิสก์: สูงสุด 9000 ไตเติ้ล, สูงสุด 999 แผ่น
• การป้องกันเด็ก: ระบบป้องกันเด็กเล่น
• นาฬิกา: Smart Clock
• Digital Content Management: Digital Photo 

Manager
• ง่ายต่อการติดตั้ง: ตามทีวี, ติดตั้งอัตโนมัติ
• สถานการณ์ที่ตั้งโปรแกรมได้: 25

กำลังไฟ
• แหล่งจ่ายไฟ: 200-240 V, 50Hz
• การใช้พลังงาน: 35 W
• กินไฟขณะสแตนด์บาย: 3

อุปกรณ์เสริม
• อุปกรณ์เสริมที่มีให้: สายไฟ AC, สายเสาอากาศ, 

รีโมทคอนโทรล, แบตเตอรี่สำหรับรีโมทคอนโทรล, 
คู่มือเริ่มต้นใช้งานอย่างรวดเร็ว, คู่มือการใช้งาน, 
ใบรับประกัน, สายสัญญาณเสียง/วิดีโอ

• รีโมทคอนโทรล: 242254900739

ขนาด
• ขนาดเครื่อง (กว้าง x สูง x ลึก): 

435 x 76 x 335 มม.
• น้ำหนักของเครื่อง: 5 กก.
• ขนาดหีบห่อบรรจุ (กว้าง x สูง x ลึก): 

549 x 160 x 443 มม.
• น้ำหนักรวมบรรจุภัณฑ์: 7.5 กก.
•
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