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Kép/Kijelző
• Képméretarány: 4:3, 16:9
• D/A átalakító: 14 bit, 108 MHz
• Kép javítása: 3:2 lebontás, Progresszív pásztázás

Hang
• D/A átalakító: 24 bit, 96 kHz
• Frekvenciaválasz: 8 - 20 000 Hz
• Jel-zaj arány: 100
• THD: 0,01%
• Keresztbeszélgetés (1 kHz): 100 dB
• Dinamikus tartomány (1 kHz): 95 dB
• Hangrendszer: Dolby Digital, Nicam Stereo, 

Sztereó

Videofelvétel
• Rögzítési rendszer: PAL
• Szalagsebességek: SP, LP
• Rögzítési fejlesztések: Egygombos felvétel (OTR)

Videolejátszás
• Adathordozók lejátszása: DVD videó, CD-DA, 

CD-R/CD-RW, MP3 dekódolása, MP3 ID3 címke, 
DVD-R/-RW, DVD-RW (videoüzemmód), 
DVD+R/+RW, Video CD/SVCD, WMA, JPEG, 
MPEG4

• Tömörítési formátumok: MPEG1, MPEG2, 
MPEG4, Divx 3.11, DivX 4.x, DivX 5.x

• Videolemez lejátszási rendszer: PAL, NTSC
• Videoszalag lejátszási rendszer: PAL
• Videofejek száma: 4

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

CD
• Tömörítési formátum: Dolby Digital, PCM, MP3, 

Windows Media™ Audio
• MP3 bitátviteli sebességek: 32-320 kb/s
• Audiofejek száma: 2 Hi-Fi

Állókép lejátszás
• Adathordozók lejátszása: Kép-CD, CD-R/RW
• Képtömörítési formátum: JPEG
• Kép javítása: Forgatás, Diavetítés, Nagyítás

Hangolóegység/Vétel/Adás
• TV rendszer: PAL I, PAL B/G, SECAM D/K
• TV-hangolóegységek száma: 1

Csatlakoztathatóság
• Előlap: Audió B/J bemenet, CVBS be
• Ext 1 Scart: CVBS be/ki, RGB, audió be/ki
• Ext 2 Scart: CVBS be/ki, audió be/ki
• Hátoldali csatlakozók: Analóg hangkimenet 

(RCA), Analóg hangkimenet (Scart), Analóg bal/
jobb audiobemenet, Kompozit videó (CVBS) 
bemenet, Digitális koaxiális kimenet, Kompozit 
video (CVBS) kimenet, Komponens videokimenet, 
RF antenna be / TV ki, SCART1 (CVBS, RGB ki)

Kényelem
• Programozható események: 7
• Programozási periódus: 1 hónap
• Gyermekvédelem: Gyermekzár
• Képernyőn megjelenő nyelvek: angol, német, 

svéd, lengyel, Cseh, Magyar
• Előlap vezérlőelemei: Nyitás/Zárás, Kiadás, 

lejátszás, leállítás, FF/NEXT (Gyors előreugrás/
Következő), Csatorna kikapcsolva, Csatorna 
bekapcsolva, Felvétel

• Programozási/időzítési bővítések: ShowView 
funkció

egyenáram
• Áramellátás: 220-240 V, 50 Hz
• Áramfogyasztás: 17 W
• készenléti üzemmód energiafelhasználása: 2 W

Tartozékok
• Mellékelt tartozékok: Távvezérlés, RF 

antennakábel, 2 x AAA akkumulátor, Nemzetközi 
garancialevél, Gyors áttekintő útmutató

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

430 x 78,5 x 265 mm
• Készülék tömege: 4,2 kg
• Csomagolás mérete (Sz x Ma x Mé): 

513 x 166 x 372 mm
• Súly csomagolással együtt: 5,94 kg
•
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