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Obraz/wyświetlacz
• Przetwornik analogowo-cyfrowy: 10 bitów, 

27 MHz
• przetwornik cyfrowo-analogowy: 10 bitów, 

54 MHz

Dźwięk
• Przetwornik analogowo-cyfrowy: 24 bity, 96 kHz
• przetwornik cyfrowo-analogowy: 24 bity, 

192 kHz

Nagrywanie wideo
• System nagrywania: PAL, SECAM
• Formaty kompresji: MPEG2
• Tryby nagrywania: Wysoka jakość (HQ), 

Odtwarzanie standardowe (SP), Odtwarzanie 
standardowe Plus (SPP), Wydłużony czas 
odtwarzania (LP), Odtwarzanie rozszerzone (EP), 
Odtwarzanie super zwolnione (SLP)

• Funkcje poprawy nagrywania: Dołączanie, 
wstawianie znacznika rozdziału, Podziel, 
Kasowanie, Ręczne oznaczanie rozdziału, 
Nagrywanie jednym przyciskiem (OTR), 
bezpieczne nagrywanie, Możl. edycji indeksu 
obrazów, nagrywanie wg identyfikatora stacji

• Kompresja audio: Dolby Digital
• Nośnik nagrywania: DVD+R DL, DVD+R/+RW, 

DVD-R/-RW, Kasety VHS

Odtwarzanie wideo
• Odtwarzane nośniki: DVD-Video, CD-R/CD-RW, 

DVD+R/+RW, DVD-R/-RW, Video CD/SVCD, 
DVD+R DL

• Formaty kompresji: MPEG2, MPEG1, MPEG4, 
DivX 3,11, DivX 4,x, DivX 5,x, DivX 6.0

• System odtwarzania kaset wideo: PAL, SECAM

Odtwarzanie audio
• Odtwarzane nośniki: Płyta Audio CD, CD-R/RW
• Format kompresji: Dolby Digital, PCM, MP3, 

MPEG2, WMA
• Liczba głowic audio: 2 Hi-Fi

Odtwarzanie zdjęć
• Odtwarzane nośniki: DVD+R/+RW, DVD-R/-

RW, CD-R/RW

• Format kompresji zdjęć: JPEG
• Funkcje poprawy obrazu: Obracanie, 

Powiększenie, Pokaz slajdów z odtwarzaniem 
muzyki

Tuner/odbiór/transmisja
• system TV: PAL B/G, SECAM B/G, SECAM L/L', 

SECAM D/K
• Liczba zaprogramowanych kanałów TV: 150

Połączenia
• Złącza z przodu/z boku: Wej. i.LINK DV 

(IEEE1394, 4-styk.), Wejście CVBS, Wejście audio 
L/P

• Gniazda z tyłu: Wyjście analogowe audio L/P, 
Kompozytowe wyjście wideo (CVBS), 
Koncentryczne wyjście cyfrowe, Wyjście S-video, 
SCART1 (CVBS, wyjście RGB), SCART2 (CVBS, 
wejście RGB), Wejście antenowe RF / Wyjście TV

Udogodnienia
• Liczba zdarzeń do zaprogramowania: 8
• Funkcje programowania/zegara: funkcja 

ShowView, Sterowanie nagrywaniem VPS/PDC, 
nagrywanie One Touch, program codzienny/
cotygodniowy, Timer nastawiany ręcznie

Zasilanie
• Zasilanie: 50 Hz, 220–240 V
• Pobór mocy: 32 W
• Pobór mocy w trybie gotowości: < 5 W

Akcesoria
• Akcesoria w zestawie: Skrócona instrukcja 

obsługi, Pilot zdalnego sterowania, Podręcznik 
użytkownika, 2 baterie AAA, Broszura 
gwarancyjna (cały świat), przewód antenowy RF

Wymiary
• Wymiary zestawu (szer. x wys. x gł.): 

435 x 100 x 344 mm
• Wymiary opakowania (szer. x wys. x gł.): 

540 x 175 x 447 mm
• Waga urządzenia: 5,2 kg
• Waga wraz z opakowaniem: 7,0 kg
•

Nagrywarka DVD z magnetowidem i cyfrowym złączem i.LINK
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