Cyfrowy naziemny odbiornik HD
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Prima VIII

Różnorodność w kompaktowej odsłonie

Ciesz się telewizją Free-to-air i programami radiowymi za pośrednictwem anteny naziemnej z Prima
VIII. Łatwa konfiguracja i instalacja czyni go idealnym produktem również dla laików technicznych.
Prima VIII jest wszechstronnym małymprzyjacielem w Twoim pokoju: jest wyposażony w złącze HDMI
i SCART może być używany zarówno z nowszymi jak i starszymi modelami telewizorów i można go
podłączyć do cyfrowego wzmacniacza audio dla jeszcze silniejszego dźwięku. Poza tym, przekonuje
dodatkami, takimi jak funkcja nagrywania oraz obsługa multimediów.

Odbiornik

HDTV dla niekodowanych cyfrowych
programów telewizyjnych i radiowych odbieranych za
pośrednictwem anteny zewnętrznej lub wewnętrznej1
Szybki i łatwy montaż oraz menu przyjazne dla
użytkownika
Port USB: nagrywaj programy telewizyjne, multimedia2,
aktualizuj oprogramowanie odbiornika przez urządzenia

pamięci masowej USB
Dolby® Digital Plus3
Doskonała jakość audio i wideo
Rezerwacja nagrań bezpośrednio z EPG
8 list ulubionych programów telewizyjnych i radiowych
8 timerów wydarzeń z 4 trybami (raz, codziennie, co
tydzień, miesięcznie)
Obsługa

Możliwość
nagrywania
przez USB

Cyfrowy naziemny odbiornik HD Prima VIII
Wiele

opcji obsługi kanału
pamięci ostatnio oglądanego kanału w
przypadku zaniku zasilania
Przyjazne dla użytkownika zdalne sterowanie
2 gry (Sudoku i Othello)
Tuner nowej technologii dla najlepszego odbioru
Zgodne z DVB-T, Tuner UHF/VHF z funkcją
przeszukiwania
3,5 mm stereo jack do podłączenia głośników
Obsługa aktywnej anteny przez wyjście 5 V
Złącza: ANT IN, ANT OUT, TV SCART, HDMI, S/PDIF
(współosiowy), AUDIO L/R, port USB
Oszczędzająca energię funkcja automatycznego
czuwania
Funkcja

1) W zależności od warunków sygnału lokalnego
2) STRONG nie może zagwarantować odtwarzania plików mimo tego, iż rozszerzenia znajdują się
w wykazie, gdyż zależy to od używanego kodeka, prędkości transmisji danych i rozdzielczości
(obsługiwane są wszystkie formaty kodeków MPEG).
3) Dolby i symbol podwójnego D są zarejestrowanymi znakami towarowymi należącymi do
Dolby Laboratories.
4) Dostępność w zależności od nadawcy

Demodulator:
Demodulator: COFDM; 16 QAM/
64 QAM; QPSK
Tryb transmisji: 2 K - 8 K
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3. Cyfrowz wymacniacy audio
(koaksj.)
4. TV (HDMI)

Dekoder audio:
Obsługa Audio: AAC/
Dolby Digital Plus*/AC3/PCM/AC3+
MPEG MusiCam Layer II
Częstotliwość próbkowania:
Dekoder wideo:
32, 44.1, 48 KHz
Poziom profilu: Obsługa MPEG-2 MP@ML, Tryb Audio: Stereo, Mono
AVC/H264HP@L4.1, MPEG-4 ASP
Rozdzielczość wideo: 480i, 480p, 576i,
Tuner:
576p, 720p, 1080i, 1080p, By Native TV,
Przód: Tuner DVB-T, UHF i VHF
By source
Zakres częstotliwości wejściowej:
Dekodowanie i wyjście wideo: PAL
174 – 230 MHz (VHF) i
Format obrazu: 4:3 Letterbox,
470 - 862 MHz (UHF)
4:3 Pan & Scan, 16:9, Auto
Zakres częstotliwości przeszukiwania:
47 - 862 MHz
Poziom sygnału wejściowego:
-84 ~-20 dBm
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5. TV SCART
6. Analogowy wzmacniacz
audio

Pamięć i System:
Pamięć flash: 4 MB
SDRAM: 64 MB

Dane ogólne:
Napięcie zasilania: 220 - 240 V AC (SMPS),
50/60 Hz
Pobór mocy: 3.65 W (typ.),
Złącza:
12.00 W (maks.)
ANT IN - IEC żeńskie
Pobór mocy w trybie czuwania: maks. 0.4 W
ANT OUT - IEC męskie
Temperatura pracy: 0 °C ~ +40 °C
HDMI
Temperatura przechowywania:
TV SCART
-10 °C ~ +50 °C
S/PDIF (współosiowy)
Zakres wilgotności pracy: 10~85%, RH,
AUDIO L/R
Bez kondensacji
Obsługa USB 2.0 port: 5 V/800 mA (maks.) Rozmiar (S x G x W) w mm: 147 x 122 x 35
Waga netto: 0.25 kg

*Dolby i symbol podwójnego D są zarejestrowanymi znakami towarowymi należącymi do Dolby Laboratories.

EAN PRIMA VIII: 8717185448726

STRONG declares that this item complies with the basic requirements and other relevant regulations of directives CE 2004/108/
EC and 73/23/EC, RoHS 2002/95/EC
Subject to alterations. In consequence of continuous research and development technical specifications, design and appearance of
products may change. HDMI, the HDMI logo and High-Definition Multimedia Interface are trademarks or registered trademarks of
HDMI Licensing LLC in the United States and other countries. Manufactured under license from Dolby Laboratories. Dolby and the
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1. Antena
2. TV/Odbiornik (kabel
koncentryczny)
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Przewodnik po Programach (EPG)
do wyświetlania na ekranie informacji na temat
obecnych/nadchodzących wydarzeń do 7 dni4
Cyfrowy dźwięk przez wyjście koncentryczne (S/PDIF)
po podłączeniu do cyfrowego wzmacniacza
Funkcja blokady rodzicielskiej dla menu oraz poziomu
blokady dla kanału
Telegazeta, pełne wielojęzyczne napisy DVB i obsługa
ścieżki dźwiękowej4
Wysokiej rozdzielczości menu ekranowe (OSD)
Regulacja zasilania USB w celu oszczędzania energii w
trybie czuwania
Pojemność pamięci: 1000 kanałów
Szybkie przełączanie kanałów: sortowanie w
kolejności alfabetycznej, wolne/kodowane kanały
Wielojęzyczna obsługa menu wyświetlanego na
ekranie (OSD)
Automatyczne i ręczne opcje skanowania kanału
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Elektroniczny

