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Új korszak a földfelszíni tévézésben, kiváló HD
minőségben
A THT712 az új földfelszíni digitális tévézés korszakát nyújtja HD és SD minőségben. A High Efficiency Video
Coding (HEVC) technológia segítségével további vizuális élményt biztosít minden pillanatra. Ezen felül a
THT712 hozzáférést biztosít a különböző RSS hírcsatornákhoz. Az USB portra csatlakoztatott tároló eszközre
rögzítheti a TV műsorokat, fájlokat játszhat le és frissítheti a készülék szoftverét. Ismerkedjen és tapasztalja
meg a HEVC-t, és a THOMSON THT712 készüléket.

Földi digitális HD beltéri egység
THT712

• HDTV vevőkészülék a DVB-T2 sugárzásban szabadon fogható TV
és Rádióadások vételére beltéri vagy kültéri antennával1
• HEVC/H.265 és Dolby® Digital Plus2 támogatás
• Új tuner technológia a kiváló vételért
• RSS feeds és időjárás jelentés Ethernet keresztül
• Előlapi kijelző bekapcsolt állapotban a csatornaszám, és készenléti
állapotban az idő megjelenítésére.
• 4 kevenclista a TV és Rádióadásokhoz
• Elektronikus Műsorújság (EPG) program információk a képernyőn
a jelenlegi/elkövetkező eseményekről akár hét napig is3
• Automatikus és manuális csatorna keresési opció
• Teletext, teljes többnyelvű DVB feliratozás és hangsáv támogatás3
• USB port: Felvétel, lejátszás4, Szoftverfrissítés USB tárolóeszközről
• Kitűnő kép-és hangminőség
• Gyors és egyszerű telepítés és felhasználóbarát menü
• USB teljesítmény kontroll az energiatakarékossághoz készenléti
módban
• 700 csatorna tárolásának lehetősége
• Gyors csatornaváltás: ABC szerinti rendezés

• 10 időzítő
• Nagyfelbontású (OSD) képernyőn megjelenő menü
• Az események közvetlen beprogramozásának lehetősége az EPG-ből
• Szülői zár funkció a menürendszer és a csatornák korhatár
zárolására
• Többnyelvű támogatás a képernyő menüben (OSD)
• Számos csatornakezelési opció: zárolás, mozgatás, törlés
• Utoljára nézett csatorna megjelenítése a bekapcsoláskor
• Digitális hang koaxiális kimeneten (S/PDIF) keresztül digitális audio
erősítőhöz való csatlakoztatáskor
• Felhasználóbarát távirányító
• Aktív antenna támogatása 5 V feszültség kimenettel
• Energiatakarékos automatikus készenléti mód funkció
• Csatlakozók: ANT IN, Ethernet, S/PDIF koaxiális, HDMI, TV SCART,
Hálózati Főkapcsoló, USB port
• Tartozékok: Távirányító, 2x AAA elemek
1
A helyileg fogható jelek függvényében
2
A Dolby Digital Plus, Dolby Digital és dupla-D szimbólum a Dolby Laboratórium regisztrált védjegyei
3
Elérhetősége a műsorszolgáltatótól függ.
4	A fájlok visszajátszása nem garantált, még akkor sem, ha kiterjesztésük szerepel a listában, mivel a lejátszás
függ a codec-től, a bitrátától, és a felbontástól is. (minden MPEG codec formátum támogatott)

1. Antenna bemenet
2. Ethernet
3. S/DPIF (Koaxiális) digitális
hang kimenet
4. TV (HDMI)
5. TV (SCART)
6. Hálózati kábel
7. Hálózati Főkapcsoló

Tuner:
Antenna tápfeszültség: 5 V DC, max. 50 mA, zárlat védelemmel
Video:
Video felbontás: 576i, 576p, 720p, 1080i, 1080p
Audio:
Audio támogatás: MPEG-4 Profile Level 4
Dolby Digital Plus*/AC3+/PCM
MPEG MusiCam Layer II
Audio mód: Stereo, Mono

Általános adatok:
Tápfeszültség: AC 100 – 240 V ~ 50/60 Hz
Teljesítmény-felvétel: 7 W (typ.), 12 W (max)
Teljesítmény-felvétel készenléti módban: max. 1.0 W
Működési hőmérséklet: 0 °C ~ +40 °C
Tárolási hőmérséklet: -10 °C ~ +50° C
Működési páratartalom: 10~85%, RH, Nem kondenzáló
Méret (Szé x Mé x Ma) mm: 169 x 102 x 41
Nettó tömeg: 0.36 kg

*Dolby Digital Plus, Dolby Digital és dupla D szimbólum a Dolby Laboratories bejegyzett védjegyei.

A THOMSON márkanév a Technicolor (S.A.) vagy leányvállalatai
bejegyzett márka és védjegye, melyet engedélyük alapján használ a
STRONG Group.
Változtatás jogát fenntartjuk. A folyamatos kutatási és fejlesztési
tevékenységünk következtében a termékek műszaki specifikációja,
megjelenése megváltozhat. A HDMI, a HDMI embléma és a High-Definition
Multimedia Interface védjegye vagy bejegyzett védjegye a HDMI Licensing
LLC-nek az Egyesült Államokban és más országokban. A gyártás a Dolby
Laboratories licencengedélyével történt. Dolby Audio, Dolby Digital, Dolby
Digital Plus és dupla D szimbólum a Dolby Laboratories védjegyei. Minden
terméknév a tulajdonosának védjegye, vagy bejegyzett védjegye.
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