Digitálny terestriálny HD prijímač
THT709
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TV zábava vo vysokom rozlíšení
Kompaktný a efektívny HD prijímač s rýchlou inštaláciou a jednoduchou manipuláciou. Je dokonalý na
príjem terestriálnych programov v rozlíšení HD a SD. Zaznamenajte TV relácie a seriály na externé úložné
USB zariadenie. Prípadne prehrajte hudbu, videá alebo si prezrite obrázky. Pozrite sa, čo bude v TV a
zarezervujte si nahrávky pomocou 7-dňového EPG (elektronického sprievodcu programami).

Digitálny terestriálny HD prijímač
THT709

• Prijímač HDTV pre štandardy DVB-T2 pre digitálne voľne šíriteľné
TV a rozhlasové programy1
• Nová technológia tunera pre excelentný príjem
• USB port: záznam, časový posun, prehrávanie súborov aktualizácia
softvéru prijímač prostredníctvom ukladacieho zariadenia USB
• Podporuje sa množstvo rôznych formátov videa, zvuku a
obrázkov
• Podporuje nový štandard HEVC/H.265
• Pamäť s kapacitou 400 kanálov
• Zvuk Dolby® Digital Plus2 dostupný cez HDMI(3)
• Rýchla a jednoduchá inštalácia a používateľsky prívetivá ponuka
• V súlade s DVB-T2, UHF/VHF tuner
• Podpora aktívnej antény cez výstup 5 V
• Vynikajúca kvalita zvuku a videa
• RSS kanály a predpovede počasia prostredníctvom Ethernetu
• Ovládanie napájania USB pre úsporu energie v pohotovostnom
režime
• Viacjazyčná podpora pre ponuku na obrazovke (OSD)
• Elektronický sprievodca TV programami (EPG) pre programové
informácie na obrazovke/informácie o nasledujúcich programoch
až na 7 dní4
• Menu na obrazovke (OSD) s vysokým rozlíšením
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• Priama rezervácia udalostí cez EPG
• 30 časovačov udalostí so 3 režimami (raz, denne, týždenne)
• Teletext, úplná podpora pre viacjazyčné titulky DVB a zvukové stopy4
• 4 zoznamov obľúbených pre TV a rozhlasové programy
• Funkcia rodičovskej zámky pre ovládanie ponuky a hodnotenia
pre kanál
• Možnosti automatického a manuálneho vyhľadávania kanálov
• Veľa možností manipulácie s kanálmi: uzamknutie, pohyb,
preskočenie, odstránenie a premenovanie
• Zobrazenie posledného sledovaného kanálu po zapnutí
• Digitálny zvuk cez koaxiálny výstup (S/PDIF) pripojením k
digitálnemu zosilňovaču
• Výstup videa PAL/NTSC
• Funkcia úspory energie prostredníctvom automatického
pohotovostného režimu
• Pripojenia: ANT IN, TV SCART, HDMI, S/PDIF koaxiál, USB port,
RJ45 Ethernet
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V závislosti od miestneho stavu signálu
Dolby Digital Plus, Dolby Digital a symbol dvojité D sú registrované ochranné známky spoločnosti Dolby
Laboratories.
Výrazy HDMI, HDMI High-Definition Multimedia Interface a logo HDMI sú obchodnými známkami alebo
registrovanými obchodnými známkami spoločnosti HDMI Licensing Administrator, Inc. v Spojených štátoch
amerických a ďalších krajinách.
Dostupnosť závisí od vysielateľa.

MODEL THT709

HDMI
~ 220 - 240 V
50/60 Hz,
10 W max.
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Video:
Video rozlíšenie: 480i, 480p, 576i, 576p, 720p, 1080i, 1080p
Zvukový:
Podpora zvuku: Dolby Digital Plus*/AC3/PCM
MPEG MusiCam Layer II
Režim zvuku: Stereo, Mono
Tuner:
Úroveň vstupného signálu: -20 ~ -82 dBm
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1. Antény
2. Digitálny zvukový
zosilňovač
3. TV (HDMI)
4. Ethernet (RJ45)
5. TV (SCART)
6. Spínač napájania
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Všeobecné údaje:
Napájanie: 220 - 240 V AC (SMPS), 50/60 Hz
Spotreba energie: 5 W (typ.), 10 W (max.)
Spotreba energie v pohotovostnom režime: <1 W
Prevádzková teplota: 0 ~ +40° C
Teplota uskladnenia: -25 ~ +60° C
Rozsah prevádzkovej vlhkosti: 10 ~ 85%, RH, bez kondenzácie
Rozmery (Š x H x V) v mm: 152 x 112 x 38
Čistá hmotnosť: 0.22 kg

* Dolby Digital Plus, Dolby Digital a symbol dvojitého D sú registrované ochranné známky spoločnosti Dolby Laboratories.

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 prebiehajúceho výskumu a vývoja technických špecifikácií sa konštrukcia a
vzhľad produktov môže zmeniť. Výrazy HDMI, HDMI High-Definition Multimedia Interface a logo HDMI
sú obchodnými známkami alebo registrovanými obchodnými známkami spoločnosti HDMI Licensing
Administrator, Inc. v Spojených štátoch amerických a ďalších 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 ostatné názvy produktov sú
ochranné známky alebo registrované ochranné známky ich príslušných vlastníkov.
© THOMSON 2019. Všetky práva vyhradené.
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