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sua viagem cinematográfica com este completo leitor capaz de reproduzir as suas 
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Imagem/Visualização
• Rácio de aspecto: 4:3, 16:9
• Conversor D/A: 14 bit, 108 MHz
• Melhoramento de imagem: Redução 3:2, 

Varrimento Progressivo

Som
• Conversor D/A: 24 bits, 96 kHz
• Frequência de resposta: 8 - 20 000 Hz
• Relação sinal/ruído: 100
• THD: 0,01%
• Diafonia (1kHz): 100 dB
• Limites Dinâmicos (1kHz): 95 dB
• Sistema de som: Dolby Digital, Nicam Estéreo, 

Estéreo

Gravação de Vídeo
• Sistema de gravação: PAL
• Velocidades da cassete: SP, LP
• Melhoramentos de gravação: Gravação com um 

só toque (OTR)

Reprodução de Vídeo
• Suporte de Reprodução: DVD-Video, CD-DA, 

CD-R/CD-RW, Descodificação MP3, MP3 ID3 
Tag, DVD-R/-RW, DVD-RW (modo de vídeo), 
DVD+R/+RW, Video CD/SVCD, WMA, JPEG, 
MPEG4

• Formatos de compressão: MPEG1, MPEG4, DivX 
3.11, DivX 4.x, DivX 5.x, MPEG2

• Sistema reprodução discos de vídeo: PAL, NTSC
• Sistema de reprodução de cassetes: PAL
• Número de cabeças áudio: 4

Reprodução Áudio
• Suporte de Reprodução: CD, CD-R/RW, MP3-

CD
• Formato de compressão: Dolby Digital, PCM, 

MP3, Áudio Windows Media™
• Taxa de bits MP3: 32 - 320 kbps
• Número de cabeças áudio: 2 Hi-Fi

Reprodução de Fotografias
• Suporte de Reprodução: CD de Imagens, CD-R/

RW
• Formato de compressão de imagens: JPEG
• Melhoramento de imagem: Rodar, Apresentação 

de diapositivos, Zoom

Sintonizador/Recepção/Transmissão
• sistema TV: PAL I, PAL B/G, SECAM D/K
• Número de sintonizadores de TV: 1

Conectividade
• Frente: Entrada áudio L/R, Entrada CVBS
• Scart Ext 1: Entrada/saída CVBS, RGB, Entrada/

saída áudio
• Scart Ext 2: Entrada/saída CVBS, Entrada/saída 

áudio
• Ligações posteriores: Saída de Áudio Analógico 

(RCA), Saída de Áudio Analógico (Scart), Entrada 
de áudio analógico Esq./Dir., Entrada vídeo 
composto (CVBS), Saída coaxial digital, Saída de 
vídeo composto (CVBS), Saída de Vídeo 
Componente, Entrada para antena RF / saída de 
TV, SCART1 (saída CVBS, RGB)

Comodidade
• Eventos Programáveis: 7
• Período de Programação: 1 meses
• Protecção de crianças: Bloqueio de crianças
• Idiomas do Visor (OSD): Inglês, Alemão, Italiano, 

Espanhol, Português, Grego
• Melhorar Programação/Temporizador: ShowView

Potência
• Alimentação eléctrica: 220-240 V, 50 Hz
• Consumo de energia: 17 W
• Consumo de energia em modo de espera: 2 W

Acessórios
• Acessórios Incluídos: Telecomando, cabo de 

antena RF, 2 pilhas AAA, Folheto de garantia 
World Wide, Manual de início rápido

Dimensões
• Dimensões do conjunto (L x A x P): 

430 x 78.5 x 265 mm
• Peso do conjunto: 4,2 kg
• Dimensões da embalagem (L x A x P): 

513 x 166 x 372 mm
• Peso incl. Embalagem: 5,94 kg
•

Leitor DVD/VCR
Cópia Directa Varrimento Progressivo 
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