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Εικόνα/Οθόνη
• Μετατροπέας D/A: 12 bit, 74,25 MHz
• Μετατροπέας A/D: 9 bit, 27 MHz
• Βελτίωση εικόνας: Pixel Plus, Προοδευτική 

σάρωση, Αύξηση κλιµάκωσης εικόνας

Ήχος
• Μετατροπέας D/A: 24 bit, 192 kHz
• Μετατροπέας A/D: 24 bit, 96 kHz

Εγγραφή εικόνας
• Σύστηµα εγγραφής: PAL
• Φορµά συµπίεσης: MPEG2, MPEG1
• Λειτουργίες εγγραφής: High Quality (HQ), 

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

• Συµπίεση ήχου: Dolby Digital

Αναπαραγωγή βίντεο
• Μέσα αναπαραγωγής: CD-R/CD-RW, DVD, 

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

• Φορµά συµπίεσης: MPEG2, MPEG1
• Σύστηµα αναπαραγωγής δίσκων βίντεο: NTSC, 

PAL

Αναπαραγωγή ήχου
• Μέσα αναπαραγωγής: MP3-CD, CD, CD-R, CD-

RW
• Φορµά συµπίεσης: Dolby Digital, MP3, Π

ολυκαναλικό MPEG2, PCM
• Ρυθµός bit MP3: 32-256 kbps και VBR

Αναπαραγωγή ακίνητης εικόνας
• Μέσα αναπαραγωγής: CD εικόνων
• Φορµά συµπίεσης εικόνων: JPEG
• Βελτίωση εικόνας: ∆ηµιουργία άλµπουµ, Π

εριστροφή, Slideshow, Επεξεργασία 
φωτογραφιών (χρώµατα, φίλτρα), Αναστροφή 
φωτογραφιών

Μέσα αποθήκευσης
• Χωρητικότητα σκληρού δίσκου: 400 GB
• Μέσα εγγραφής: DVD+R, DVD+R διπλής 

επίστρωσης, DVD+RW, DVD-R, DVD-RW
• Βελτιώσεις εγγραφής HDD: Άµεση επανάληψη, Π

ροσωρινή µνήµη εγγραφών µε µετατόπιση 
χρόνου

∆έκτης/Λήψη/Μετάδοση
• TV system (Τηλεοπτικό σύστηµα): PAL D/K, PAL 

I, PAL B/G, SECAM L/L'

• Είσοδος κεραίας: Οµοαξονική 75 ohm (IEC75)
• DVB: Επίγειος δέκτης DVB *

Συνδεσιµότητα
• Μπροστινές / πλαϊνές υποδοχές σύνδεσης: 

Είσοδος ήχου L/R, Είσοδος i.LINK DV 
(IEEE1394,4 ακίδων), Είσοδος S-Video, Είσοδος 
Video

• Άλλες συνδέσεις: 2 έξοδοι αναλογικού ήχου L/R, 
Έξοδος εικόνας συνιστωσών προοδ. σάρ., 
Έξοδος σύνθετου σήµατος βίντεο (CVBS), 
Ψηφιακή οµοαξονική είσοδος ήχου, Ψηφιακή 
οµοαξονική έξοδος, Ψηφιακή οπτική έξοδος, 
Έξοδος HDMI, Ποντίκι IR, Είσοδος κεραίας RF / 
έξοδος τηλεόρασης, Έξοδος S-Video, 2 Scart, 
Είσοδος DVB, Έξοδος DVB

Ευκολία
• Ηλεκτρονικός οδηγός προγραµµάτων: GUIDE 

Plus+
• Βελτιώσεις προγραµµατισµ./χρονοδιακόπτη: 

Αυτόµατη δορυφορική εγγραφή, Πρόγραµµα 
ηµερήσιας/εβδοµαδιαίας επανάληψης, Έλεγχος IR 
Set Top Box, Μη αυτόµατος χρονοδιακόπτης, 
εγγραφή µε το πάτηµα ενός κουµπιού, ShowView, 
VIDEO Plus+, Έλεγχος εγγραφής VPS/PDC

• Ευκολία εγκατάστασης: Αυτόµατη εγκατάσταση, 
Follow TV

• Προγραµµατιζόµενες µνήµες: 25
• Βιβλιοθήκη δίσκων: Έως 999 δίσκοι, Μέχρι και 

9.000 τίτλοι

Ρεύµα
• Τροφοδοσία ρεύµατος: 200-240 V, 50 Hz
• Κατανάλωση ρεύµατος: 49 W
• Κατανάλωση ρεύµατος κατά την αναµονή: <5W

Αξεσουάρ
• Συµπεριλαµβανόµενα αξεσουάρ: Καλώδιο 

ρεύµατος AC, Μπαταρίες για τηλεχειριστήριο, 
Οµοαξονικό καλώδιο κεραίας RF, Καλώδιο Full 
SCART, Καλώδιο επέκτασης IR, Οδηγός 
γρήγορης έναρξης, καλώδιο κεραίας RF, Έντυπο 
ασφάλειας & εγγύησης, Τηλεχειριστήριο γενικής 
χρήσης, Εγχειρίδιο χρήσεως

• Τηλεχειριστήριο 12NC: 312814717941

∆ιαστάσεις
• ∆ιαστάσεις σετ (Π x Υ x Β): 435 x 89 x 350 χιλ.
• Βάρος συσκευής: 9,5 κ.
• ∆ιαστάσεις συσκευασίας (Π x Υ x Β): 

600 x 219 x 465 χιλ.
• Βάρος προϊόντος: 11,5 κ.
•
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