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Tuner/modtagelse/transmission
• Frekvensområde - gennemsløjfning: 47 - 862 MHz

Tilslutningsmuligheder
• Plug and Play
• TV-udgang - SCART: Variabel lyd L/R, CVBS, RGB
• Video SCART-udgang: Lyd L/R, CVBS

Komfort
• Nem installation: Automatisk kanalindstilling
• Forældrestyring: Lås med PIN-kode
• Programmérbare begivenheder: 8
• Brugerflade: Automatisk programlisteopdatering, 

Now & Next programguide, Software-
opgradering via antenne, TV- og radiotilstand

Tilbehør
• Medfølgende tilbehør: SCART-kabel i høj kvalitet, 

Netledning, Quick Install Guide, Fjernbetjening, 
Garantihæfte, Brugerhåndbog

Miljøspecifikationer
• Grønt flagskip
• Produkt med blyfri lodninger

Mål
• Emballagemål (B x D x H): 300 x 242 x 64 mm

• Mål på produkt (B x H): 238 x 42 mm
• Receiver-dybde: 140 mm
• Temperatur (drift): +5 °C til +35 °C
• Vægt: 0.98 kg
• Vægt inkl. emballage: 1.78 kg
• Temperatur (opbevaring): -20 °C til +60 °C

Strøm
• Strømstik: 230 V AC/50 Hz til 12 V DC
• Strømforbrug: 12 W
• Standby-strømforbrug: 6 W

Systemspecifikationer
• Videografik: 16 MB SDRAM
• Flash-hukommelse: 4 MB
• Videodekodning: Video bit-hastighed op til 15 

Mbit/s, Videoformat 4:3 og 16:9

Lyddekodning
• Komprimeringsformat: MPEG Layer I/II

Videodekodning
• Modtagelse-demodulering: COFDM 2K/8K, 

Netværk: MFN/SFN
• Frekvensområde: VHF III og UHF IV/V
•
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