Přijímač digitálního kabelového vysílání ve HD
THC300
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Užívejte si digitální kabelovou televizi v rozlišení HD
Připojte THC300 k vašemu HDTV a užívejte si digitální kabelovou TV v nejlepší HD kvalitě. Po připojení k
digitálnímu zesilovači zvuku získáte digitální prostorový zvuk. Užívejte si skvělý zvuk Dolby® Digital Plus* a
přehrávejte soubory pomocí USB. Mezi další skvělé funkce patří elektronický programový průvodce, funkce
časovače, seznamy oblíbených pro samostatné třídění preferovaných programů TV a rádia, titulky, teletext
a mnohé další. Upgradujte funkcionalitu vašeho přijímače přidáním funkcí nahrávání a Časový posun (k
dispozici v našem webovém obchodě).
*Dolby Digital Plus, Dolby Digital a symbol dvojitého D jsou registrované ochranné známky společnosti Dolby Laboratories.

Přijímač digitálního kabelového vysílání ve HD
THC300

• Funkce pro automatické a ruční vyhledávání kanálů
• Funkce rodičovského zámku pro menu
• Teletext, plná podpora vícejazyčných titulků
DVB a vícejazyčné zvukové stopy4
• Podpora vícejazyčného menu na obrazovce (OSD)
• Ovládání napájení USB pro úsporu energie
v pohotovostním režimu
• Uživatelsky přívětivý dálkový ovladač
• Rychlé přepínání kanálů
• Množství funkcí pro správu kanálů: uzamykání,
přesun, přeskakování, mazání a změna názvu
• Zapnutí se zobrazením naposled sledovaného kanálu
• Automatické přepínání do pohotovostního
režimu pro úsporu energie
• Připojení: Cable IN, Cable OUT, S/PDIF
(koaxiální), HDMI, TV SCART, port USB
• Příslušenství: Dálkový ovladač, 2x baterie AAA
1.
2.
3.
4.

 závislosti na místním signálu
V
Přehrávání souborů nemůžeme garantovat, a to ani tehdy, když je přípona podporovaného typu, protože
záleží na použitém kodeku, datovém toku a rozlišení ( jsou podporovány všechny formáty kodeku MPEG).
Dolby Digital Plus, Dolby Digital a symbol dvojitého D jsou registrované ochranné známky společnosti Dolby
Laboratories.
Dostupnost v závislosti na provozovateli vysílání

1. Kabel
2. TV/Přijímač (koaxiální)
3. Digitální zesilovač zvuku
(koax.)
4. TV (HDMI)
5. TV (SCART)
6. Napájecí kabel

MANUFACTURED UNDER LICENSE FROM DOLBY
LABORATORIES. DOLBY AUDIO AND THE DOUBLE-D
SYMBOL ARE TRADEMARKS OF DOLBY LABORATORIES.

CABLE
IN

CABLE
OUT

HDMI

Tuner
Tuner: Sony CXD2872
Video
Úroveň profilu: AVC/H.264 HP@L4.1, MPEG-4 ASP podporováno
Rozlišení obrazu: 480i, 480p, 576i, 576p, 720p, 1080i, 1080p, By Source,
By Native TV,
Audio
Podpora zvuku: AC3+/PCM/Dolby® Digital Plus*
Režim zvuku: Stereo, Mono

Základní údaje
Napájecí napětí: 220 - 240 V AC (stříd.) (SMPS), 50/60 Hz
Příkon: 5.14 W (typ.) 12 W (max.)
Příkon v pohotovostním režimu: max. 0.7 W
Provozní teplota: 0 ~ +40 °C
Skladovací teplota: -10 ~ +50 °C
Rozsah provozní vlhkosti: 10 ~ 85 %, relativní vlhkost, bez kondenzace
Rozměry (Š x H x V) v mm: 168 x 105 x 40
Čistá hmotnost:
0.34 kg

*Dolby Digital Plus, Dolby Digital a symbol dvojitého D jsou registrované ochranné známky společnosti Dolby Laboratories.

EAN THC300: 8717185448627

THOMSON je ochranná známka společnosti Technicolor (S.A.) nebo jejích přidružených organizací
používaná společností STRONG Group v rámci licence.
Změny vyhrazeny. V důsledku neustálého výzkumu a vývoje se mohou technické údaje, design a vzhled
produktů měnit. 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. Vyrobeno
na základě licence poskytnuté společností Dolby Laboratories. Dolby Audio a symbol dvojitého D jsou
registrované ochranné známky společnosti Dolby Laboratories. Všechny ostatní názvy produktů jsou
ochrannými známkami nebo registrovanými ochrannými známkami příslušných vlastníků.
© THOMSON 2018. Všechna práva vyhrazena.
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• HDTV přijímač pro příjem digitálních nekódovaných
programů TV a rádia pomocí kabelu1
• Rychlá a snadná instalace, uživatelsky přívětivé menu
• Vynikající kvalita zvuku a obrazu
• Port USB: přehrávání souborů, aktualizace softwaru
přijímače prostřednictvím paměťového USB zařízení2
• Upgradujte funkcionalitu vašeho přijímače
přidáním funkcí nahrávání a Časový posun (k
dispozici v našem webovém obchodě)
• Dostupny Dolby® Digital Plus3
• Elektronický programový průvodce (EPG) zobrazuje informace
o aktuálních/následujících událostech až na 7 dnů dopředu4
• Rezervace událostí přímo z EPG
• 8 seznamů oblíbených kanálů pro TV a rádio
• 8 časovačů událostí se 4 režimy (jednorázový,
denní, týdenní, měsíční)
• Kapacita paměti 1000 kanálů
• Digitální zvuk prostřednictvím optického výstupu (S/
PDIF) připojením k digitálnímu zesilovači
• HD (vysoké rozlísenie) na obrazovke (OSD)

