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Tuner/modtagelse/transmission
• Antal TV-tunere: 2

Videooptagelse
• Optagelsesforbedring: OTR (One Touch Record)

Lagringsmedie
• Harddisk kapacitet: 160 GB
• Optagelseskapacitet for video med harddiskdrev: 

80 t

Tilslutningsmuligheder
• TV-udgang - SCART: Lyd L/R, CVBS, RGB
• Video SCART-udgang: Lyd L/R, CVBS, RGB, Y/C
• Lydudgang - analog: 2 x stereo (rød/hvid phono), 

Lydstyrkestyret L/R-klemme
• Lydudgang - digital: Koaksial (phono), Optisk 

(TOSLINK)
• RS232

Komfort
• Børnebeskyttelse: Børnesikring + forældrestyring
• Komfortfunktioner: Elektronisk programguide
• Nem installation: Automatisk kanalindstilling
• Begivenheds-timer/huskefunktion: 10
• Liste med favorit radioprogrammer: 3
• Liste med favorit TV-programmer: 3
• Forældrestyring: Lås med PIN-kode, Børne-timer
• Programmérbare begivenheder: 20
• Optagelse: Optagefejlalarm, Optagelse af 

programnavn
• Angivelse af signalstyrke
• Brugerflade: 7 dages elektronisk programguide, 

Undertekster på flere sprog, Now & Next 
programguide, On-Screen Display på TV, TV- og 
radiotilstand

Lyd
• Lydsystem: Dolby Digital (AC-3)

Videodekodning
• Dekodning: 2 DVB CAM-modul (ekstra tilbehør)
• Modtagelse-demodulering: MPEG-2 DVB 

kompatibel, QPSK
• Frekvensområde: Indgangsniveau 65 til -25 dBm, 

Video bit-hastighed op til 15 Mbit/s

Lyddekodning
• Komprimeringsformat: MPEG Layer I/II

Systemspecifikationer
• Videografik: 16 MB SDRAM
• Flash-hukommelse: 4 MB
• Videodekodning: MPEG-2 DVB op til MP@ML, 

Video bit-hastighed op til 15 Mbit/s, Videoformat 
4:3 og 16:9, opløsning op til 720 x 576 pix

Strøm
• Lysnet: 230 V (+/-10/-15 %) / 50 Hz
• Strømforbrug: 40 W
• Standby-strømforbrug: 11 W

Dimensioner
• Mål på produkt (B x H): 380 x 60 mm
• Emballagemål (B x D x H) ("): 470 x 320 x 100 mm
• Receiver-dybde: 250 mm
• Temperatur (drift): +5 °C til +35 °C
• Temperatur (opbevaring): -20 °C til +60 °C
• Vægt: 3,2 kg
• Vægt inkl. emballage: 4,5 kg

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

Netledning, Fjernbetjening, Brugervejledning, 
Quick Install Guide, Garantihæfte
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