Цифров HD Кабелен Приемник
THC301
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Вземи цифрова телевизия в HD чрез кабел!
Лесен за използване и висока производителност: цифровият Free-To-Air кабелен приемник THC301
позволява приемането на цифрова телевизия с превъзходно HD качество чрез нормалната кабелна
мрежа. Наслаждавайте се на чудесен звук в Dolby® Digital Plus и възпроизвеждайте файлове чрез
USB. Чрез удобното за потребителя дистанционно управление можете да проверите EPG за екранна
програмна информация за настоящи/следващи събития до 7 дни. Възползвайте се от много други
удобни функции като 8 таймера за събития с 4 режима, функция родителскo заключване, телетекст,
многоезични аудио записи и др. Актуализирайте функционалността на приемника си, като добавите
функциите за запис и Таймшифт (налични в нашия уеб магазин).
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Цифров HD Кабелен Приемник
THC301

• За всички безплатни цифрови SD и HD
канали във всички кабелни мрежи(1)
• Бързо и лесно инсталиране, приятелски менюта
• Лесно сортиране на каналите
• Лесно за употреба дистанционно
• Поддръжка на Dolby® Digital Plus(2)
• Родителски контрол за менюта
• USB порт: възпроизвеждане(3), aрхивиране
на списъка с канали, обновяване на софтуер
от USB запаметяващо устройство
• Подобрете функционалността на Вашия приемник
чрез добавяне на Запис и Таймшифт функции
(налични в нашия онлайн магазин)
• Електронен ТВ гид (EPG) – показване на
информация за сега/следва събитие за 7 дни(4)
• Отлично качество на звук и картина
• Многоезични екранни менюта (OSD)
• Телетекст, пълна многоезична поддръжка
на DVB субтитри и звук(4)
• фаворитни списъка за ТВ и радио програми
• таймера с 4 режима (еднократно, ежедневно,
ежеседмично, ежемесечно)

• канала памет капацитет
• Екранни менюта с висока резолюция (OSD)
• Резервиране на събитие директно от EPG
• Автоматично и ръчно сканиране на канали
• Цифров звук през коаксиален изход (S/PDIF) за
връзка към Домашно кино или цифров усилвател
• USB контрол на захранването, за икономия
на енергия в режим готовност
• Бърза смяна на канали
• Икономия на енергия с функция автоматично изключване
• Много опции за канали: заключване,
редактиране, преместване, сортиране,
прескачане, изтриване и преименуване
• Старт от последно гледан канал
• Свързване: Cable IN, Cable OUT, S/PDIF (коаксиален),
HDMI, TV SCART, HDMI, USB порт
• Аксесоари: Дистанционно управление, 2x AAA
батерии, мрежов адаптер (12 V/0.5 A)

1.	Зависи от местните условия на сигнал
2.	Dolby Digital Plus и двойно-D са регистрирана търговска марка на Dolby Laboratories.
3.	STRONG негарантира възпроизвеждането на файлове въпреки, че разширението е в списъка, понеже
това зависи от кодеците, резолюция, бит рейт (всички MPEG кодек формати се поддържат)
4.	Налично в зависимост от оператора

Picture similar

1. Cable IN - IEC Женска
2. Cable OUT - IEC Мъжка
(Loop through)
3. S/PDIF (коаксиален)
4. HDMI
5. TV SCART
6. USB 2.0 порт: 5
V, 500 mA (max.)
поддържан
7. Мрежов адаптер
(12 V/0.5 A)
Звуков:
Поддръжка звук: AC3+/PCM/Dolby® Digital
Plus*
Звуков режим: Stereo/Right/Left/Mix
Основни данни:
Захранващо напрежение: 100 - 240 V AC
(SMPS), 50/60 Hz

* Dolby Digital, Dolby Digital Plus и двойно-D са регистрирана търговска марка на Dolby Laboratories

Консумация: 4 W (typ.) 6 W (max.)
Консумация в режим готовност: max. 1.0 W
Работна температура: 0 ~ +40° C
Температура на съхранение: -10 ~ +70° C
Работна влажност: 10 ~ 95%, RH,
некондензираща
Размери (ШхДхВ) в мм: 168 x 107 x 42
Тегло нето: 0.28

THC301 EAN: 9120072370984

THOMSON е търговска марка на Technicolor (SA) или нейните клонове използвана чрез лиценз
от STRONG Group.
Обект на изменения: В следствие на непрекъснатите изследвания и разработки, техническите
спецификации, дизайна и изгледа на продукта, могат да бъдат променени. HDMI, логото HDMI
и High-Definition Multimedia Interface са запазени търговски марки или регистрирани такива на
HDMI Licensing LLC в САЩ и други държави. Произведено по лиценз на Dolby Laboratories. Dolby
Audio, Dolby Digital, Dolby Digital Plus и двоен знак D са регистрирани търговски марки на Dolby
Laboratories. Всички имена на продукти са търговски марки или регистрирани търговски марки на
съответните собственици.
© STRONG 2021. Всички права запазени.
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Видео:
Видео резолюция: 480i, 480p, 576i, 576p,
720p, 1080i, 1080p
Декодиране & Видео изход: PAL
Аспект: 4:3, 16:9

