Digitális HD kábel TV vevőkészülék
SRT THC301

Felvétel funkcióval
rendelkező szoftver verzió:
www.thomsonstb.net
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Nézze a digitális kábeltévé adásait akár HD-ben!
Egyszerűen használható, nagy teljesítményű: A THC301 digitális kábeltévé vevőkészülék lehetőséget
biztosít a szabadon fogható digitális kábeltévé adások vételére, akár a HD adások vételére is a kábeltévé
hálózatokon. Élvezze akár a kiváló Dolby® Digital Plus hangminőséget, vagy játssza le ﬁlmjeit a
csatlakoztatott USB tárolóeszközéről. A felhasználóbarát távirányító segítségével megtekintheti az
Elektronikus műsor újság (EPG) által a képernyőn megjelenített műsor most/következő vagy akár a 7
napos információkat. További számos kényelmi funkció biztosítja a használatot úgy, mint a 8 időzítő 4 féle
üzemmóddal, szülői zár, Teletext, többnyelvű hangsávtámogatás. Kibővítheti készüléke funkcióit a Felvétel és
Timeshift funkció hozzáadásával (elérhető a webshoppunkban).

Digitális HD kábel TV vevőkészülék
SRT THC301

• Nagyfelbontású (OSD) képernyőn megjelenő menü
• Az események közvetlen beprogramozásának
lehetősége az EPG-ből
• Automatikus és manuális csatorna keresési opció
• Digitális hangzás az S/PDIF (koaxiális) kimeneten keresztül
digitális audio erősítőhöz való csatlakoztatáskor
• USB teljesítmény kontroll az energiatakarékossághoz
készenléti módban
• Gyors csatorna váltás
• Energiatakarékos automatikus készenléti mód funkció
• Több csatornát kezelő opciók: rögzítés, szerkesztés,
mozgatás, kiválasztás, kihagyás, törlés és átnevezés
• Utoljára nézett csatorna megjelenítése a bekapcsoláskor
• Csatlakozók: Cable IN, Cable OUT, S/PDIF (koaxiális),
HDMI, TV SCART, USB porton
• Tartozékok: Távirányító, 2x AAA elemek,
hálózati adapter (12 V/0.5 A)
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A helyileg fogható jelek függvényében
A Dolby Digital Plus és dupla-D szimbólum a Dolby Laboratories bejegyzett és regisztrált védjegyei
A STRONG nem vállal garanciát a fájlok visszajátszására, habár a kiterjesztés itt ki van listázva, mivel ez a
használt codec-től, adatok átalakításától és a felbontástól függ (minden MPEG codec formátum támogatott)
Elérhetősége a műsorszolgáltatótól függ.
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Videó Dekóder:
Proﬁl szint: AVC/H.264 HP@L4.1, MPEG-4 ASP
supported
Video felbontás: 480i, 480p, 576i, 576p, 720p,
1080i, 1080p
Dekódolás & Videó Kimenet: PAL
Képarány: 4:3, 16:9
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Audio Dekóder:
Audio támogatás: AC3+/PCM/Dolby®
Digital Plus*
Általános adatok:
Bemeneti feszültség: 100 - 240 V AC (SMPS),
50/60 Hz
Teljesítmény-felvétel: 4 W (typ.) 6 W (max.)

* A Dolby Digital, Dolby Digital Plus és dupla-D szimbólum a Dolby Laboratórium regisztrált márkája

USB port (az előlapon)
Kábel TV
TV/vevőkészülék (koax.)
TV (HDMI)
TV (SCART)
Digitálisaudioerősítő(koax.)
Hálózatiadapter(12V/0.5A)
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Teljesítmény-felvétel készenléti módban: max.
1.0 W
Működési hőmérséklet: 0 ~ +40° C
Tárolási hőmérséklet: -10 ~ +70° C
Működési páratartalom: 10 ~ 95%, RH,
Nem kondenzáló
Méretek (Szé x Mé x Ma), mm: 168 x 107 x 42
Nettó tömeg: 0.28

THC301 EAN: 9120072370984

A THOMSON márkanév a Technicolor (S.A.) vagy leányvállalatai bejegyzett márka és védjegye,
melyet engedélyük alapján használ a STRONG Group.
Változtatás jogát fenntartjuk. A folyamatos kutatási és fejlesztési tevékenységünk következtében a
termékek műszaki speciﬁkációja, megjelenése megváltozhat. A HDMI, a HDMI embléma és a HighDeﬁnition Multimedia Interface védjegye vagy bejegyzett védjegye a HDMI Licensing LLC-nek az
Egyesült Államokban és más országokban. A gyártás a Dolby Laboratories licencengedélyével történt. A
Dolby Audio, Dolby Digital, Dolby Digital Plus és dupla-D szimbólum a Dolby Laboratórium regisztrált
márkája. Minden terméknév tuljadonosának védjegye, vagy bejegyzett védjegye.
© THOMSON 2018. Minden jog fentartva.
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• Minden Szabadon Fogható SD és HD csatorna
vételére a kábeltévé hálózatokon(1)
• Gyors és egyszerű telepítés és felhasználóbarát menü
• Egyszerű csatornarendezés
• Felhasználóbarát távirányító
• Dolby® Digital Plus(2)
• Gyerekzár funkció a menühöz
• USB porton keresztül: fájlok lejátszására(3), csatornalista
visszaállítás és mentése a vevőkészülék szoftverének
frissítése USB háttértárolón keresztül
• Frissítse készüléke funkcióit, hozzáadva a felvétel és
Timeshift funkciókat (elérhető a webshopunkban)
• Elektronikus Műsorújság (EPG) program információk a képernyőn
a jelenlegi/elkövetkező eseményekről akár hét napig is(4)
• Kiváló kép és hangminőség
• Többnyelvű (OSD) menürendszer
• Teletext, feliratozás és hangsávok támogatása(4)
• db kedvenc TV és rádió program
• esemény rögzítése 4 módozatban (egyszeri, napi, heti, havi)
• csatorna tárolásának lehetősége

