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

DVB-kompatibel, MPEG-4 DVB-kompatibel, 
Nätverk: MFN/SFN, QAM, QPSK

• Frekvensområde: 174–862 MHz
• Frekvensomfång för genomföring: 47-862 MHz

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

169-2, RF-utgång, (förbikoppling) IEC 169-2
• Videoutgång – digital: HDMI
• TV-SCART-utgång: Ljud v/h, CVBS, RGB
• VCR SCART-utgång: Ljud v/h, CVBS
• VCR SCART-ingång: Ljud v/h, CVBS, RGB
• Ljudutgång – analog: Ljud v/h (cinch)
• Ljudutgång – digital: Koaxial (cinch), Optisk 

(TOSLINK)
• USB: USB 2.0

Bekvämlighet
• Barnsäkring: Barnlås+Föräldrakontroll
• Bekväm användning: Elektronisk programguide, 

OSD (On-screen Display)
• Skärmtyp: Fyrsiffrig display
• Enkel installation: ACI (automatisk 

kanalinstallation), Automatisk sökning
• Föräldrakontroll: Lås med PIN-kod
• Programmerbara timer: 8
• Signalstyrkeindikering
• Användargränssnitt: 7-dagars elektronisk 

programguide, Autouppdatering av programlista, 
Stöd för flera textningar, Now & Next ESG, OSD 
(On Screen Display) på TV, OTA-
programvaruuppgradering, TV- och radioläge

Ljuduppspelning
• Komprimeringsformat: MP3
• Uppspelningsmedia: USB-flashminne

Stillbildsvisning
• Bildkomprimeringsformat: JPEG
• Uppspelningsmedia: USB-flashminne

Videoavkodning
• Bildförhållande: 16:9, 4:3 Letterbox, 4:3 Pan Scan
• Komprimeringsformat: MPEG-4 (HD), MPEG-4 

(SD), MPEG-2 MP vid HL (high definition), MPEG-
2 MP vid ML (Standard Definition)

• Upplösning: upp till 1920 x 1080 sammanflätad
• Kopierings-/innehållsskydd: HDCP på HDMI

Ljudavkodning
• Ljudsystem: Dolby Digital, Flerkanalig nedmixning, 

Stereo, Mono
• Komprimeringsformat: Dolby Digital Plus 

(Enhanced A, Dolby Digital, MPEG4 HE-AAC, 
MPEG4 LC-AAC, MPEG lager I/II, MP3

Effekt
• Nätström: 230 V, 50 Hz
• Strömförbrukning: 10 W
• Lågenergiläge (ECO): < 2 W

Mått
• Produktens mått (B x H x D): 

360 x 55 x 220 mm
• Förpackningsstorlek (B x D x H): 480 x 290 x 120 

mm
• Vikt: 2 kg
• Vikt inkl. förpackning: 3,2 kg

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

Fjärrkontroll, Bruksanvisning, Snabbstartguide
• Batterier: 2 x AAA
•
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