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Imagem/Visualização
• Conversor A/D: 9 bits, 27 MHz
• Conversor D/A: 10 bits, 54 MHz
• Melhoramento de imagem: Varrimento 

Progressivo, DCDi Faroudja, Melhoramento de 
vídeo

Som
• Conversor A/D: 24 bits, 96 kHz
• Conversor D/A: 24 bits, 96 kHz

Gravação de Vídeo
• Compressão de áudio: Dolby Digital
• Formatos de compressão: MPEG1, MPEG2
• Modos de Gravação: Alta Qualidade (HQ), 

Standard Play (SP), Standard Play Plus (SPP), Long 
Play (LP), Extended Play (EP), Super Long Play 
(SLP), Super Extended Play (SEP)

• Sistema de gravação: PAL

Reprodução de Vídeo
• Formatos de compressão: MPEG1, MPEG2
• Suporte de Reprodução: CD-R/CD-RW, DVD+R 

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

Reprodução de Áudio
• Formato de compressão: Dolby Digital, MP3, 

MPEG2 Multicanais, PCM
• Suporte de Reprodução: CD áudio, CD-R/RW

Reprodução de Fotografias
• Formato de compressão de imagens: JPEG
• Melhoramento de imagem: Criar álbuns, Editar 

fotografias (cores, filtros), Virar fotografias, 
Rodar, Slideshow, Zoom

• Suporte de Reprodução: CD-R/RW

Suporte de armazenamento
• Capacidade do Disco Rígido: 250 GB
• Melhoramentos de gravação HDD: repetição 

instantânea, Time Shift Buffer, FlexTime, Salto 
Instantâneo, Pausa em Televisão Directa

• Cópia de HDD para DVD: alta velocidade (cópia 
directa)

Sintonizador/Recepção/Transmissão
• sistema TV: PAL B/G, PAL D/K, PAL I, SECAM L/L'

Conectividade
• Ligações Frontais/Laterais: Entrada áudio L/R, 

Entrada CVBS, Entrada i.LINK DV(IEEE1394, 4 
pinos), Entrada S-video

• Ligações posteriores: Saída analógica áudio Esq/
Dir 2x, Saída de Vídeo Componente, Saída de 
vídeo composto (CVBS), Saída coaxial digital, 
Saída óptica digital, G-LINK, Entrada para antena 
RF / saída de TV, SCART 2x, Saída S-Video

Conveniência
• Guia de Programação Electrónico: GUIA Plus+
• Eventos Programáveis: 25
• Melhorar Programação/Temporizador: Gravação 

Automática de Satélite, Programa de Repetições 
Diárias/Semanais, Temporizador Manual, 
Gravação com um toque, ShowView, Controlo de 
gravação VPS/PDC

• Biblioteca de Discos: Até 9000 títulos, Até 999 
discos

Corrente
• Consumo de energia: 35 W
• Alimentação: 50 Hz, 220-240 V
• Consumo de energia em modo de espera: 3

Acessórios
• Acessórios Incluídos: Manual de início rápido, 

Manual do Utilizador, 2 pilhas AA, Cabo da 
antena, Cabo Full SCART, IR Blaster, Cabo de 
alimentação, Telecomando

• Telecomando 12NC: 242254900739

Dimensões
• Dimensões da embalagem (L x A x P): 

549 x 160 x 443 mm
• Dimensões do conjunto (L x A x P): 

435 x 76 x 335 mm
• Peso do conjunto: 5 kg
• Peso incl. Embalagem: 7,5 kg
•

Gravador de DVD/Disco Rígido
250 GB  
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