
savarja feljebb az élményt a
C
Pixel
Egyedülálló h

felvevő. Min

Kiváló
• A Pi
• HDM
• Vide
• Beép
• TV m

Egysz
• GUI
• Rögz
• TV é
• Kén
 
 Plus használatával!
ang- és képélményt biztosító, kiváló minőségű merevlemez- és DVD-

dezek mellett a GUIDE Plus+ funkció kényelmét is élvezheti.

 audio- / videofelvétel és lejátszás
xel Plus élesebb részleteket, mélységet és tisztaságot nyújt

I digitális kimenet az egyszerű kapcsolatért egyetlen kábellel
o-felkonvertálás az akár 1080i soros javított felbontás érdekében
ített digitális TV-tuner közvetlen felvételhez
űsorok 5.1 csatornás set-top box-ból történő hangfelvétele

erű rögzítés
DE Plus+ elektronikus TV-műsorfüzet a képernyőn
ítsen több mint 650 órányi TV-műsort a 400 GB-os merevlemezre
lőkép szüneteltetése egyetlen érintéssel

yelmes Dual Media felvétel DVD+-R/RW, DVD+R DL lemezre
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Kép/Kijelző
• D/A átalakító: 12 bit; 74,25 MHz
• A/D átalakító: 9 bit, 27 MHz
• Kép javítása: Pixel Plus, Progresszív pásztázás, 

video-túlmintavételezés

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

Videofelvétel
• Rögzítési rendszer: PAL
• Tömörítési formátumok: MPEG2, MPEG1
• 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)

• Hangtömörítés: Dolby Digital

Videolejátszás
• Adathordozók lejátszása: CD-R/CD-RW, DVD, 

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

• Tömörítési formátumok: MPEG2, MPEG1
• Videolemez lejátszási rendszer: NTSC, PAL

Hanglejátszás
• Adathordozók lejátszása: MP3-CD, CD, CD-R, 

CD-RW
• Tömörítési formátum: Dolby Digital, MP3, 

MPEG2 többcsatornás, PCM
• MP3 bitátviteli sebességek: 32-256 kb/s és VBR

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

Diavetítés, Fotószerkesztés (színek, szűrők), 
Gyorsfotók

Médiatárolás
• Merevlemez kapacitása: 400 GB
• Adatrögzítő média: DVD+R, DVD+R kétrétegű, 

DVD+RW, DVD-R, DVD-RW
• Merevlemezes rögzítési fejlesztés: Azonnali 

ismétlés, Időeltolásos puffer

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

L'
• Antennabemenet: 75 ohmos koaxiális (IEC75)
• DVB: Földfelszíni DVB *

Csatlakoztathatóság
• Elülső/oldalsó csatlakozók: Audió B/J bemenet, 

i.LINK DV be (IEEE1394, 4 tűs), S-video be, 
Videobemenet

• Egyéb csatlakozások: 2x analóg bal/jobb 
audiokimenet, Progresszív komponens 
videokimenet, Kompozit videó kimenet (CVBS), 
Digitális koaxiális bemenet, Digitális koaxiális 
kimenet, Digitális optikai kimenet, HDMI-kimenet, 
IR egér, RF antenna be / TV ki, S-Video kimenet, 
SCART 2x, DVB be, DVB ki

Kényelem
• Elektronikus programfüzet: GUIDE Plus+
• Programozási/időzítési bővítések: Automatikus 

műholdas felvétel, Naponta/Hetente ismétlődő 
műsor, IR beltéri egység vezérlése, Manuális 
időzítő, Egygombos felvétel, ShowView funkció, 
VIDEO Plus+, VPS/PDC felvételvezérlés

• Könnyen telepíthető: Automatikus telepítés, 
Follow TV

• Programozható események: 25
• Lemezkönyvtár: Max. 999 lemez, Max. 9000 cím

Tápellátás
• Áramellátás: 200-240 V, 50 Hz
• Áramfogyasztás: 49 W
• készenléti üzemmód energiafelhasználása: < 5 W

Tartozékok
• Mellékelt tartozékok: Váltakozó áramú hálózati 

kábel, Elemek a távvezérlőhöz, Koaxiális RF 
antennakábel, Teljesen bekötött SCART kábel, IR 
bővítőkábel, Rövid üzembe helyezési útmutató, 
RF antennakábel, Biztonsági és jótállási füzet, 
Általános távvezérlő, Felhasználói kézikönyv

• Távvezérlő 12NC: 312814717941

Méretek
• Egység méretei (Sz x Ma x Mé): 

435 x 89 x 350 mm
• Készülék tömege: 9,5 kg
• Csomagolás mérete (Sz x Ma x Mé): 

600 x 219 x 465 mm
• Termék súlya: 11,5 kg
•
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