TUNER CYFROWY DVB-T (twin tuner)
KRUGER&MATZ
cena: 165,00 zł
cena netto: 134,15

Opis:
Kruger&Matz KM00186 to ma?e urz?dzenie o du?ych mo?liwo?ciach multimedialnych. Jest to rozbudowana wersja tunera KM00183, który oprócz funkcji PVR, EPG, Time Shift, INFO czy teletekstu VBI posiada wbudowane dwa
tunery. Dzi?ki temu urz?dzenie pozwala na równoczesne nagrywanie dwóch ró?nych programów z dwóch ró?nych MUX oraz dodatkowo ogl?danie dowolnego kana?u z MUX, z których trwa nagranie lub te? nagranie dwóch
programów z tego samego MUX i ogl?danie programu z dowolnego innego.

dane techniczne:
Cyfrowy tuner DVB-T do odbioru cyfrowej telewizji naziemnej
- wieloj?zyczne menu OSD
- odtwarzanie nagra?
- elektroniczny przewodnik po kana?ach (EPG)
- odtwarzanie napisów
- telegazeta
- ?atwa instalacja
- funkcja automatycznego skanowania kana?ów
- s?uchanie radia
- lista ulubionych kana?ów
- kontrola rodzicielska
- funkcja Timer
- LCN
- wymiary: W238 x D145 x H43 mm
System:
- procesor: M3606A
- pami?? DDR II: 1Gb
- pami?? flash: 32Mb
Funkcje:
- dekoder video: MPEG-2 MP@HL, AVC/H.264 HP@L4.1, MPEG-4 ASP
- dekoder audio: AAC/AC3/PCM/E-AC3/MPEG-2 Layer 2
- format video: 4:3/16:9/auto
- rozdzielczo?? video: 1920*1080
Tuner:
- wej?cie antenowe RF: IEC FEMALE
- zakres cz?stotliwo?ci: 174 ~ 230MHz (VHF), 470 ~ 862MHz (UHF)
- wyj?cie RF (LOOPTHROUGH)
- modulacja: QPSK/16QAM/64QAM
- spektrum OFDM: 2k i 8k
- pasmo: 7MHz, 8Mhz
Po??czenia:
- wyj?cie audio LR
- wyj?cie video CVBS
- SCART
- wyj?cie coaxial
- wyj?cie HDMI (576P/720P/1080i/1080P)
- USB 2.0
- wyj?cie component
Panel przedni:
- wy?wietlacz LED
- sensor pilota zdalnego sterowania
- wska?nik zasilania
- port USB
Zasilanie:
- zasilanie: AC 100/240V 50-60Hz
- pobór pr?du: < 6W
- pobór pr?du w trybie czuwania: < 2W
Akcesoria:
- pilot zdalnego sterowania wraz z bateriami
- instrukcja obs?ugi
- karta gwarancyjna
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Zasadnicz? ró?nic? pomi?dzy innymi tunerami jest to, ?e mo?na nagrywa? w równocze?nie dwa ró?ne programy ogl?daj?c trzeci program w tym samym czasie (niezale?nie z jakiego multipleksu).

Uwaga!:
UWAGA: Uszkodzenie tunera spowodowane z?ym wykonaniem aktualizacji nie podlega naprawie gwarancyjnej.
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