Receptor Terrestre Digital de Alta Definição
THT504+

Överlägsen
bildkvalitet

Grande entretenimento num modelo compacto
O THT504+ é um receptor DVB-T de alto desempenho de pequenas dimensões com funções muito
úteis para proporcionar bons momentos de entretenimento permitindo-lhe assistir a programas de TV
descodificados e de rádio. Aproveite a oportunidade para experimentar uma excelente qualidade de som
em Dolby® Digital Plus, ligando o receptor a um sistema de Home Theater. Também está equipado com
um ecrã com apresentação do número do canal ou hora, listas de favoritos, bloqueio parental, legendas em
vários idiomas, videotexto e muito mais. THT504+: enorme entretenimento e um tamanho compacto.
*Dolby Digital Plus, Dolby Digital, Dolby Audio e o símbolo duplo D são marcas registadas da Dolby Laboratories.

Receptor Terrestre Digital de Alta Definição
THT504+

• Receptor HDTV para programas de rádio e de TV digital não codificados
através de antena exterior ou interior1
• Instalação fácil e rápida & menu intuitivo
• Excelentes qualidades de áudio e vídeo
• Sintonizador com nova tecnologia para uma excelente recepção
• Porta USB: gravar programas de TV, reproduzir filas2, actualizar o software do
receptor através do dispositivo de armazenamento USB
• Suporta Dolby® Digital Plus3
• Guia Electrónico de Programas de TV (EPG) para apresentação de informações
no ecrã sobre os programas actuais/futuros até um máximo de 7 dias4
• 8 listas de favoritos para programas de TV e rádio
• Capacidade de memória para 1000 canais
• Menu com visualização no ecrã de alta definição (OSD)
• Opções de pesquisa de canais automática e manual
• 8 temporizadores de eventos com 4 modos (uma vez, diariamente,
semanalmente, mensalmente)
• Função de bloqueio parental para controlo do menu e da classificação por canal
• Suporte completo de pista de áudio e legendas DVB em vários idiomas,
teletexto4
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Suporte multi-idiomas no menu do ecrã (OSD)
Marcação de eventos directamente do EPG
Comando remoto intuitivo
Controlo da alimentação por USB para poupança de energia em modo de
espera
Zapping rápido de canais: ordenado por ordem alfabética, canais livres/
codificados
Muitas opções de processamento de canais: bloquear, editar, deslocar, ordenar,
saltar, eliminar e atribuir novo nome
Ligação com visualização do último canal sintonizado
Som digital através da saída coaxial (S/PDIF) ligando ao amplificador digital
Em conformidade com DVB-T, sintonizador UHF/VHF com função loop-through
Ligações: ANT IN, ANT OUT, TV SCART, HDMI, S/PDIF coaxial, AUDIO L/R,
porta USB
Acessórios: Comando remote, 2x pilhas (tipo AAA)

1) Varia consoante as condições do sinal no local
2)A THOMSON não pode garantir a reprodução de ficheiros embora as extensões sejam aqui indicadas, uma vez
que depende do codec utilizado, da velocidade de transmissão de dados e da resolução (são suportados todos
os formatos codec MPEG).
3) Os símbolos Dolby e os dois Ds são marcas registadas da Dolby Laboratories.
4) Disponibilidade conforme o transmissor

1. Antena
2. TV/receptor (coax.)
3. Amplificador de Áudio
Digital (coax.)
4. TV (SCART)
5. TV (HDMI)
6. Amplificador de Áudio
Analógico
7. Cabo de alimentação

Descodificador de Áudio:
Suporte de áudio:	Dolby Digital Plus*/AC3+/
PCM
Modos de áudio:
Estéreo, Mono

Conectores:
ANT IN - IEC Fêmea
ANT OUT - IEC Macho
S/PDIF (saída coaxial)
HDMI
TV SCART
AUDIO L/R
Porta USB 2.0: 5 V/800 mA (máx.) suportado

*Dolby Digital Plus, Dolby Digital e o símbolo duplo D são marcas registadas da Dolby Laboratories.

Dados Gerais:
Tensão de Alimentação: 	220 – 240 V CA (SMPS),
50/60 Hz
Consumo de Energia:
4.87 W (típico) 12,00 W (máx)
Consumo de energia em Standby: max. 1.0 W
Temperatura de funcionamento: 0 °C ~ +40 °C
Temperatura de armazenamento: -10 °C ~ +50 °C
Humidade Relativa em Operação: 	10~85% HR, Sem
condensação
Dimensões (LxPxA) em mm:
148 x 130 x 37
Peso líquido:
0,26 kg

THT504+ EAN: 8717185448733

THOMSON é uma marca comercial da Technicolor (S.A.) ou das suas
afiliadas usada sob licença pelo Grupo STRONG.
Sujeito a alterações. Em consequência da pesquisa contínua e do
desenvolvimento das especificações técnicas, o design e o aspecto
dos produtos podem ser alterados. HDMI, o logo HDMI e o interface
High-Definition Multimedia são marcas registadas de HDMI Licensing
LLC nos EUA e noutros países, os símbolos Dolby e os dois Ds são
marcas registadas da Dolby Laboratories. Todos os nomes dos produtos
são marcas comerciais ou marcas comerciais registadas dos respectivos
proprietários.
© THOMSON 2018. Todos os direitos reservados.
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Descodificador de Vídeo:
Resolução vídeo: 	480i, 480p,
576i/576p/720p/1080i/1080p,
By Native TV, By source

