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Mottagare/mottagning/sändning
• Frekvensområde för genomföring: 47-862 MHz

Anslutningar
• Ljudutgång – digital: AC3 över S/PDIF (optisk)
• Plug & Play
• Seriellt gränssnitt: RS232
• TV-SCART-utgång: Kontrollerat ljud v/h, CVBS, 

RGB, S-video (för LCD-projektor)
• VCR SCART-ingång: Ljud v/h, CVBS, RGB, Y/C
• Ljudutgång – analog: Ljud v/h (cinch)

Bekvämlighet
• Enkel installation: Automatisk installation
• Favoritlista för TV-program: 6
• Föräldrakontroll: Lås med PIN-kod, Barn-timer
• Programmerbara händelser: 8
• Inspelning: Larm för inspelningsfel, Inledande 

meddelande
• Typ av fjärrkontroll: RC19336002/02
• Användargränssnitt: Autouppdatering av 

programlista, Stöd för flera textningar, Aktuell och 
nästa ESG, OSD (On Screen Display) på TV, 
OTA-programvaruuppgradering, TV- och 
radioläge

Tillbehör
• Batterier: 2 st AA
• Tillbehör: Högkvalitets SCART-kabel, Nätsladd, 

Universalfjärrkontroll, Snabbinstallationsguide, 
Fjärrkontroll, Säkerhets- och garantibroschyr, 
Bordsstativ, Telefonsladd, Universalfjärrkontroll, 
Bruksanvisning

Storlek
• Förpackning (BxDxH): 365x230x62
• Produktens mått (B x H x D): 

258 x 42 x 155 mm
• Temperatur (förvaring): -20 ºC till +60 ºC
• Vikt: 0 98 kg
• Vikt inkl. förpackning: 1 780 kg

Övriga data
• Nätström: 230 V (+/-10/-15 %)/50 Hz
• Strömförbrukning: 15 W
• Strömförbrukning i vänteläge: 10

Systemspecifikationer
• CPU-hastighet: 81 Mhz
• Videografik: 8 MB SDRAM
• Storlek på Flash-minne: 2 MB
• Videoavkodning: MPEG-2 DVB upp till MP@ML, 

Videobithastighet upp till 15 Mbit/s, Videoformat 
4:3 och 16:9, upplösning på upp till 720x576 bpkt

Ljudavkodning
• Komprimeringsformat: MPEG lager I/II

Videoavkodning
• CA-system (åtkomstkontroll): Abonnemang krävs 

för betal-TV
• Mottagning/demodulering: COFDM 2K/8K, 

Network: MFN/SFN
• Frekvensomfång: VHF III & UHF IV/V
• Dekryptering: Smart Card-läsare
• CA: Viaccess

Miljöpolicy
• Produkter med blyfria lödningar
•
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