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Receptor zAs HD permite a recepção e visualização de 

emissões TDT em formato standard e em ALTA 

DEFINIÇÃO (HDTV).

Ideal para televisores que disponham de ecrã compatível 

com HDTV (FULL HD, HD READY, 1080p, 1080i, 720i, 

HIGHEST*, etc.) mas não disponham de sintonizador 

MPEG-4.

Saída SCART compatível com qualquer televisor dotado de 

euroconector e com emissões TDT standard e TDT em Alta 

Definição.

Dispõe de saída HDMI para ligação a televisores 

compatíveis HDTV.

Sinal de áudio pode obter-se também por saída óptica e 

inclui sistema de descodificação de áudio em standard 

DOLBY DIGITAL PLUS.

Ligação USB permite diferentes funções:

Actualização de firmware do receptor.

Armazenamento de gravações realizadas através a 

função PVR.

Menus intuitivos e de fácil utilização, adaptados a pessoas 

com capacidades visuais reduzidas.

Fabrico e desenvolvimento totalmente europeu, que lhe 

confere alta qualidade e  grande fiabilidade.

Funcionamento garantido pelas tecnologias  standards 

suportados por licenças proprietárias (royalties).

Sensor IRIR3

Led de ligado. Vermelho:Stanby, Verde: LigadoLED2

Ligação a memória (PEN DRIVE), leitor de cartões de memória ou disco externo 
(FAT32) com alimentação externa.HOST USB1

FunçãoNomeNº

Painel Frontal

Para conectar TV mediante euro conectorSCART TV-OUT3

Saída de sinal RF para ligar TV ou VCRRF-OUT2

Entrada de sinal da antena terrestre (alimentação + 5V/100mA selec. Por menu)RF-IN1

Entrada para conector o adaptador AC de 12VDC-IN 12V6

Saída óptica de áudio digitalOPTICAL5

Interface para ligação de sinal em alta definiçãoHDMI4

FunçãoNomeNº

Painel Posterior
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LIGAÇÕES:

HIGHEST* - Televisor e Receptor negoceiam máxima resolução possível, para que 
este último a entregue ao primeiro.

0,22W
0,77W



Adaptador para canais livres TDT.

Compatível com MPEG2 e MPEG4/H.264.

Dispõe de PVR via USB para gravação em disco externo ou 

“PenDrive” (FAT32).

Funções avançadas na reprodução:

avance, retrocesso rápido, anterior/seguinte, pausa, go to, etc).

Função “Time Shift” via USB com opção de gravação.

Função temporizador para a gravação de programas.

Menu intuitivo de fácil utilização com primeira instalação guiada.

Armazenamento até 1.000 programas e até 6 listas de Favoritos.

Suporta Teletexto VBI, Teletexto OSD, Legendagem standard e TXT.

Bloqueio parental e de menus.

Memorização automática do último programa sintonizado.

Actualização de software via USB.

Saída HDMI (Auto, 576i, 576p, 720p, 1080i, 1080p e Highest).

Saída óptica de áudio.

Saída multi-vídeo Scart (CVBS, RGB).

Baixo consumo.
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TV com HDMI TV sem HDMI
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EXEMPLOS

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

APLICAÇÃO TÍPICA


