Digitálny káblový prijímač s vysokým rozlíšením
THC301

Softvér na nahrávanie:
www.thomsonstb.net
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Získajte digitálnu TV v HD cez kábel!
Ľahko použiteľný a s vysokým výkonom: digitálny prijímač bezplatne vysielaných staníc cez kábel THC301
umožňuje príjem digitálnej televízie vo vynikajúcej HD kvalite cez normálnu káblovú sieť. Vychutnajte si
vynikajúci zvuk v Dolby® Digital Plus a prehrávajte súbory cez USB. Pomocou používateľsky prívetivého
diaľkového ovládania môžete skontrolovať EPG ohľadom informácií o programoch na obrazovke súčasných/
nadchádzajúcich udalosti až do 7 dní. Proﬁtujte z mnohých ďalších pohodlných funkcií, ako napríklad 8
časovačov udalostí so 4 režimami, funkcie rodičovskej zámky, teletextu, viacjazyčných zvukových stôp a
iných. Inovujte funkčnosť vášho prijímača pridaním funkcií nahrávania a časového posunu (dostupné v
našom webovom obchode).

Digitálny káblový prijímač s vysokým rozlíšením
THC301

• Pre všetky bezplatne vysielané digitálne SD a HD
kanály vo všetkých káblových sietiach(1)
• Rýchla a jednoduchá inštalácia a používateľsky prívetivá ponuka
• Jednoduché ukladanie kanálov
• Používateľsky priateľský diaľkový ovládač
• Podporuje Dolby® Digital Plus(2)
• Funkcia rodičovskej zámky pre ponuku
• Port USB: prehrávanie, zálohovanie zoznamu
kanálov, softvérové aktualizácie(3)
• Aktualizujte funkčnosť svojho prijímača tak, že
pridáte funkciu nahrávania a časového posunu
(dostupné v našom webovom obchode)
• Elektronický sprievodca TV programami (EPG) pre
programové informácie na obrazovke/informácie
o nasledujúcich programov až na 7 dní(4)
• Vynikajúca kvalita zvuku a videa
• Menu na obrazovke (OSD) s vysokým rozlíšením
• Teletext, úplná podpora pre viacjazyčné
titulky DVB a zvukové stopy(4)
• zoznamov obľúbených pre TV a rozhlasové programy
• časovačov udalostí s 4 režimami (raz, denne, týždenne, mesačne)

• Pamäť s kapacitou 800 kanálov
• Viacjazyčná podpora pre ponuku na obrazovke (OSD)
• Priama rezervácia udalostí cez EPG
• Možnosť automatického a manuálneho vyhľadávania kanálov
• Digitálny zvuk cez koaxiálny výstup (S/PDIF)
pripojením k digitálnemu zosilňovaču
• Ovládanie napájania USB pre úsporu
energie v pohotovostnom režime
• Rýchle prepínanie kanálov
• Funkcia úspory energie prostredníctvom
automatického pohotovostného režimu
• Veľa možností manipulácie s kanálmi: uzamknutie, úprava,
presunutie, zoradenie, preskočenie, odstránenie a premenovanie
• Zobrazenie posledného sledovaného kanálu po zapnutí
• Pripojenia: Cable IN, Cable OUT, S/PDIF (koax.),
HDMI, TV SCART, USB
• Príslušenstvo: Diaľkové ovládanie, 2x AAA batérie,
sieťový adaptér (12 V/0,5 A)
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V závislosti od miestneho stavu signálu
Dolby Digital Plus a symbol dvojité D sú registrované ochranné známky spoločnosti Dolby Laboratories.
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).
Dostupnosť závisí od vysielateľa
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Video
Rozlíšenie videa: 480i, 480p, 576i, 576p, 720p,
1080i, 1080p
Dekódovanie a výstup videa: PAL
Pomer strán: 4:3, 16:9
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Zvuk:
Audio podpora: AC3+/PCM/Dolby® Digital
Plus*
Všeobecné údaje:
Napájacie napätie: 100 - 240 V AC (SMPS),
50/60 Hz
Spotreba energie: 4 W (typ.) 8 W (max.)

* Dolby Digital, Dolby Digital Plus a symbol dvojité D sú registrované ochranné známky spoločnosti Dolby Laboratories.
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Spotreba energie v pohotovostnom režime:
max. 1.0 W
Prevádzková teplota: 0 ~ +40° C
Skladovacia teplota: -10 ~ +70° C
Rozsah prevádzkovej vlhkosti: 10 ~ 95%, RV,
bez kondenzácie
Rozmery (Š x H x V) v mm: 168 x 107 x 42
Čistá hmotnosť: 0.28

THC301 EAN: 9120072370984

THOMSON je ochranná známka spoločnosti Technicolor (S.A.) alebo jej pridružených spoločností a
spoločnosť STRONG Group ju používa v rámci licencie.
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 Audio, Dolby Digital,
Dolby Digital Plus a symbol dvojité D sú registrované ochranné známky spoločnosti Dolby Laboratories.
Všetky názvy produktov sú ochranné známky alebo registrované ochranné známky ich príslušných
vlastníkov.
© THOMSON 2018. Všetky práva vyhradené.
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USB zariadenie (vpredu)
Kábel
TV/prijímač (koax.)
TV (SCART)
TV (HDMI)
Digitálnyzvukovýzosilňovač
(koax.)
7. Sieťový adaptér (12 V/0,5 A)

