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Mottagare/mottagning/sändning
• DVB: Markbunden
• Demoduleringstyp: COFDM 2K/8K, MPEG-2 

DVB-kompatibel, Nätverk: MFN/SFN, QAM, 
QPSK

• Frekvensområde: 174–862 MHz

Anslutningar
• Gränssnitt för markbunden antenn: RF-ingång, IEC 

169-2, RF-utgång, (förbikoppling) IEC 169-2
• TV-SCART-utgång: CVBS, RGB, Ljud v/h
• VCR SCART-utgång: Ljud v/h, CVBS
• Ljudutgång – digital: Koaxial (cinch)
• Plug & Play

Bekvämlighet
• Enkel installation: Automatisk installation
• Föräldrakontroll: Lås med PIN-kod
• Programmerbara händelser: 8
• Användargränssnitt: OTA-

programvaruuppgradering, TV- och radioläge, 
Autouppdatering av programlista, Now & Next 
ESG

• Barnsäkring: Barnlås+Föräldrakontroll

Videoavkodning
• Komprimeringsformat: MPEG-2 MP vid ML 

(Standard Definition)

• Upplösning: upp till 720 x 576 sammanflätad
• Bildförhållande: 16:9, 4:3 Letterbox, 4:3 Pan Scan

Ljudavkodning
• Komprimeringsformat: MPEG lager I/II
• Ljudsystem: Dolby Digital Bitstream-utgång, 

Stereo, Mono

Systemspecifikationer
• Storlek på Flash-minne: 2 MB
• RAM-storlek: 8 MB SDRAM

Effekt
• Nätström: 230V AC/50 Hz till 12V DC
• Strömförbrukning: 7 W
• Strömförbrukning i standby-läge: 5 W

Mått
• Produktens mått (B x H x D): 

199,4 x 33,4 x 95,1 mm
• Förpackningsstorlek (B x D x H): 285 x 195 x 58
• Vikt: 0,4 kg
• Vikt inkl. förpackning: 1,0 kg

Tillbehör
• Tillbehör som medföljer: SCART-kabel, Nätsladd, 

Fjärrkontroll, Bruksanvisning
• Batterier: 2 x AAA
•
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