Digitalni zemeljski HD sprejemnik

Picture similar

Prima VIII

Velika raznovrstnost in kompakten dizajn

S Prima VIII boste uživali ob gledanju nekodiranih (FTA) programov preko zemeljske antene. Zaradi
enostavne namestitve in inštalacije je idealen za tehnično manj podkovane. Prima VIII je majhen,
a raznovrsten prijatelj v vaši TV sobi: opremljen je s HDMI in SCART ter je primeren tako za nove
kot stare TV-je, priklop na digitalni avdio ojačevalec pa omogoča še močnejši zvok. Dokončno vas
prepriča z dodatnimi funkcijami, kot sta snemanje in multimedijska podpora.

HDTV

sprejemnik za nekodirane TV in radijske
programe preko zunanje ali notranje antene1
Hitra in enostavna namestitev ter uporabniku prijazen
meni
USB vrata: snemanje TV programov, predvajanje
večpredstavnostnih datotek2, posodabljanje programske
opreme sprejemnika preko USB naprave

Podpira

Dolby® Digital Plus3
Odlična avdio in video kvaliteta
8 seznamov priljubljenih TV in radijskih programov
Označevanje dogodkov neposredno v EPG meniju
Časovnik za 8 dogodkov s 4 načini (enkratni,
vsakodnevni, tedenski, mesečni)

Funkcija
snemanja USB

Digitalni zemeljski HD sprejemnik Prima VIII
vodič po programih (EPG) za informacije o
trenutnih in prihajajočih dogodkih, za naslednjih 7 dni4
Digitalni izhod za zvok, preko koaksialnega S/PDIF s
priklopom na digitalni ojačevalec
Funkcija starševskega nadzora za meni ter nadzor nad
primernostjo kanala
Teletekst, polni večjezični DVB podnapisi ter podpora
za avdio kanal4
USB nadzor za varčevanje z energijo v stanju
pripravljenosti
Spominska kapaciteta: 1000 kanalov
Hitro preklapljanje kanalov: razvrščanje po abecedi,
nekodirani/kodirani kanali
Visoka ločljivost slike na zaslonu (OSD)
Možnosti samodejnega oziroma ročnega
pregledovanja kanalov
Veliko možnosti za upravljanje s kanali: zaklepanje,
urejanje, premikanje, razvrščanje, preskakovanje,
brisanje in preimenovanje

Preklop

na zadnji gledani kanal
prijazen daljinski upravljalnik
2 igri (Sudoku in Othello)
Nova tehnologija kanalnika za odličen sprejem
Kompatibilen z DVB-T, UHF/VHF kanalnik s funkcijo
RF zanke (omogoča prehod na drug sprejemnik)
3,5 mm stereo vtičnica za povezavo z avdio
ojačevalcem
Podpora za napajanje antene, s 5 V močjo izhoda
Avtomatska funkcija varčevanja z energijo v stanju
pripravljenosti
Konektorji: ANT IN, ANT OUT, koaksialni S/PDIF,
HDMI, Avdio L/R, TV SCART, USB vrata.
Uporabniku

1) Odvisno od pogojev lokalnega signala.
2) STRONG ne garantira predvajanja omenjenih formatov, saj je le-to odvisno od spreminjajočih
se kodekov, hitrosti prenosa in ločljivosti. (podprti so vsi formati MPEG kodekov).
3 Dolby in simbol dvojnega D sta blagovni znamki podjetja Dolby Laboratories.
4) Dostopnost funkcije je odvisna od ponudnika programa
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Elektronski
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1. Antena
4. TV (HDMI)
2. TV/sprejemnik (koaksialni)
5. TV (SCART)
3. Digitalni avdio ojačevalec (koaksialni) 6. Analogni avdio ojačevalec
Demodulator:
Demodulator: COFDM; 16 QAM/
64 QAM; QPSK
Način prenosa: 2 K - 8 K
Video Dekoder:
Predvajanje: MPEG-2 MP@ML, AVC/
H.264HP@L4.1, MPEG-4 ASP supported
Ločljivost slike: 480i, 480p, 576i, 576p,
720p, 1080i, 1080p, By Native TV,
By source
Št. slik/sek.: PAL
Razmerje slike: 4:3 Letterbox,
4:3 Pan & Scan, 16:9, Auto

Avdio Dekoder:
Avdio dekodiranje: AAC/Dolby Digital
Plus*/AC3/PCM/AC3+
MPEG-2
Razpon vzorčenja: 32, 44.1, 48 KHz
Avdio možnosti: Stereo, Mono
Kanalnik:
Sprednji konec: DVB-T, UHF & VHF Tuner
Frekvenčni razpon 174 – 230 MHz (VHF)
and 470 - 862 MHz (UHF)
Frekvenčni razpon (RF zanka):
47 - 862 MHz
Nivo vhodnega signala: -20 ~ -84 dBm

* Dolby in simbol dvojnega D sta blagovni znamki podjetja Dolby Laboratories.
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7. Kabel za napajanje

Sistem in spomin
Hranilni spomin: 4 MB
Sistemski spomin: 64 MB
Konektorji:
ANT IN
ANT OUT
Koaksialni S/PDIF
HDMI
TV SCART
Avdio L/R
USB 2.0 vrata:
podprto 5 V/800 mA (max.)

Splošni podatki:
Vhodni razpon voltov:
220 - 240 V AC (SMPS), 50/60 Hz
Poraba energije med delovanjem: 3.65 W
(typ.), 12.00 W (max)
Poraba energije v stanju pripravljenosti:
max. 0.4 W
Temperatura med delovanjem:
0 °C ~ +40 °C
Temperatura hranjenja:
-10 °C ~ +50 °C
Obseg vlažnosti za delovanje:
10 ~ 85%, RH, Brez kondensa
Dimenzije (Š x D x V) v mm:
147 x 122 x 35
Neto teža: 0.25 kg

EAN PRIMA VIII: 8717185448726

STRONG izjavlja, da ta naprava ustreza osnovnim zahtevam in drugim pomembnim zahtevam direktiv CE 2004/108/EC in 73/23/
EC, RoHS 2002/95/EC
Ob upoštevanju vseh sprememb. Zaradi nenehnih raziskav in razvoja se tehnične specifikacije, oblika in prikazovanje lahko
spremenijo. HDMI, HDMI logo ter High-Definition Multimedia Interface so blagovne znamke ali registrirane blagovne znamke
podjetja HDMI Licensing LLC tako v Združenih državah Amerike kot v drugih državah. Izdelano po licenci podjetja Dolby Laboratories.
Dolby in simbol dvojnega D sta blagovni znamki podjetja Dolby Laboratories. Vsa imena izdelkov so blagovne znamke ali registrirane
blagovne znamke njihovih lastnikov.
© STRONG 2016. Vse pravice pridržane.
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