Digitálny terestriálny prijímač s vysokým rozlíšením

Picture similar

Prima VIII

Vynikajúca univerzálnosť v kompaktnom dizajne

Vychutnajte si bezplatné TV a rozhlasové programy prostredníctvom terestriálnej antény s Prima VIII.
Vďaka jednoduchému nastaveniu a inštalácii je vhodný aj pre technických začiatočníkov. Prima VIII
predstavuje univerzálneho malého kamaráta vo vašej obývačke: pretože je vybavený HDMI a SCART,
dá sa použiť s novšími a aj staršími TV a môžete ho pripojiť k digitálnemu zosilňovaču zvuku na
dosiahnutie ešte silnejšieho zvuku. Okrem toho presvedčí dodatočnými funkciami, ako napríklad
funkciou nahrávania a podporou multimédií.

Prijímač

HDTV pre digitálne voľne šíriteľné TV
a rozhlasové programy cez exteriérovú alebo interiérovú
anténu1
Rýchla a jednoduchá inštalácia a používateľsky prívetivá
ponuka
Port USB: nahrávajte TV programy, multimédiá2, cez
úložné zariadenie USB aktualizujte softvér prijímača

Podporuje

Dolby® Digital Plus3
Vynikajúca kvalita zvuku a videa
8 zoznamov obľúbených pre TV a rozhlasové programy
8 časovačov udalostí so 4 režimami (raz, denne,
týždenne, mesačne)
Digitálny zvuk cez koaxiálny výstup (S/PDIF) pripojením
k digitálnemu zosilňovaču

Možnos
nahrávania
USB

Digitálny terestriálny prijímač HD Prima VIII
Elektronický

sprievodca TV programami (EPG) pre
programové informácie na obrazovke/informácie
o nasledujúcich programoch až na 7 dní4
Priama rezervácia udalostí cez EPG
Funkcia rodičovskej zámky pre ponuku a ovládanie
hodnotenia pre kanály
Teletext, úplná podpora pre viacjazyčné titulky DVB
a zvukové stopy4
Menu na obrazovke (OSD) s vysokým rozlíšením
Ovládanie napájania USB pre úsporu energie v
pohotovostnom režime
Pamäť s kapacitou 1 000 kanálov
Rýchle prepínanie kanálov: zoradenie podľa abecedy,
voľné/kódované kanály
Viacjazyčná podpora pre ponuku na obrazovke (OSD)
Možnosť automatického a manuálneho vyhľadávania
kanálov

Veľa

možností manipulácie s kanálmi: uzamknutie,
úprava, presunutie, zoradenie, preskočenie,
odstránenie a premenovanie
Zobrazenie posledného sledovaného kanálu po
zapnutí
Používateľsky priateľský diaľkový ovládač
2 hry (Sudoku a Othello)
Nová technológia tunera pre excelentný príjem
Tuner UHF/VHF kompatibilný s DVB-T a s funkciou
Loop-through
Podpora aktívnej antény cez výstup 5 V
Funkcia úspory energie prostredníctvom
automatického pohotovostného režimu
Pripojenia: ANT IN, ANT OUT, TV SCART, HDMI,
S/PDIF (koaxiálny), AUDIO L/R, port USB.

Picture similar

1) V závislosti od miestneho stavu signálu.
2) Spoločnosť STRONG nedokáže zaručiť prehrávanie súborov, aj napriek tomu, že uvádzame
zoznam súborových prípon, pretože to závisí od použitého kodeku, prenosovej rýchlosti údajov
a rozlíšenia (podporujú sa všetky formáty kodeku MPEG).
3) Dolby a symbol dvojité D sú registrované ochranné známky spoločnosti Dolby Laboratories.
4) Dostupnosť závisí od vysielateľa.

Demodulátor:
Demodulátor: COFDM; 16 QAM/
64 QAM; QPSK
Režim prenosu: 2 K - 8 K
Dekodér videa:
Úroveň profilu: Podporuje sa MPEG-2
MP@ML, AVC/H.264HP@L4.1,
MPEG-4 ASP
Rozlíšenie videa: 480i, 480p, 576i, 576p,
720p, 1080i, 1080p, By Native TV,
By source
Dekódovanie a výstup videa: PAL
Pomer strán: 4:3 Letterbox,
4:3 Pan & Scan, 16:9, Auto
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3. Digitálny zvukový zosilňovač
(koax.)
4. TV (SCART)
Dekodér zvuku:
Audio podpora: AAC/Dolby Digital Plus*/
AC3/PCM/AC3+
MPEG MusiCam Layer II
Vzorkovacia frekvencia: 32, 44,1, 48 kHz
Režim zvuku: Stereo, Mono
Tuner:
Predná strana: Tuner DVB-T, UHF a VHF
Vstupný frekvenčný rozsah:
174 – 230 MHz (VHF)
a 470 - 862 MHz (UHF)
Frekvenčný rozsah funkcie Loop through:
47 - 862 MHz
Úroveň vstupného signálu: -20 ~ -84 dBm

*Dolby a symbol dvojité D sú registrované ochranné známky spoločnosti Dolby Laboratories.
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5. TV (HDMI)
6. Analógový zvukový zosilňovač
7. Napájací kábel

Pamäť a systém:
Pamäť typu Flash: 4 MB
SDRAM: 64 MB
Konektory:
ANT IN – samičí IEC
ANT OUT – samčí IEC
S/PDIF (koaxiálny)
HDMI
TV SCART (RGB, CVBS, Audio L&R)
Audio L/R
Port USB 2.0:
podporuje sa 5 V/800 mA (max.)

Všeobecné údaje:
Napájacie napätie: 220 - 240 V AC (SMPS),
50/60 Hz
Spotreba energie: 3.65 W (typ.),
12,00 W (max)
Spotreba energie v pohotovostnom režime:
max. 0.4 W
Prevádzková teplota: 0 °C ~ +40 °C
Skladovacia teplota: -10 °C ~ +50 °C
Rozsah prevádzkovej vlhkosti:
0 ~ 85 %, RV, bez kondenzácie
Rozmery (Š x H x V) v mm:
147 x 122 x 35
Čistá hmotnosť: 0.25 kg

EAN PRIMA VIII: 8717185448726

Spoločnosť STRONG prehlasuje, že tento produkt je v súlade so základnými požiadavkami a inými príslušnými ustanoveniami
smerníc CE 2004/108/ES a 73/23/ES, RoHS 2002/95/ES
Podlieha zmenám. V dôsledku neustáleho výskumu a vývoja sa môžu zmeniť technické špecifikácie, konštrukcia a vzhľad produktov.
HDMI, logo HDMI a High-Definition Multimedia Interface sú obchodné známky alebo registrované obchodné známky spoločnosti
HDMI Licensing LLC v USA a v iných krajinách. Vyrobené na základe licencie od spoločnosti Dolby Laboratories. Dolby a symbol
dvojité D sú registrované ochranné známky spoločnosti Dolby Laboratories. Všetky názvy produktov sú ochranné známky alebo
registrované ochranné známky ich príslušných vlastníkov.
© STRONG 2016. Všetky práva vyhradené.
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1. Antény
2. TV/prijímač (koax.)
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