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Nowa telewizja naziemna w doskonałej jakości HD
THT712 oznacza nową erę naziemnych programów w HD i SD. Technologia High Efficiency Video Coding
(HEVC) daje jeszcze większe korzyści wizualnej każdego oglądanego momentu. Ponadto, THT712 ujawnia
różnorodność kanałów RSS. Złącze USB pozwala na nagrywanie programów i odtwarzanie z zewnętrznych
urządzeń USB, jak również na aktualizację odbiornika. Zacznij korzystać już dziś z HEVC i THT712
THOMSON.

Odbiornik cyfrowej telewizji naziemnej HD
THT712

• Odbiornik HDTV dla odbioru programów DVB-T2 Free-To-Air
TV i programów radiowych dzięki zewnętrznej lub wewnętrznej
antenie1
• Wsparcie najnowszych standardów HEVC/H.265 i Dolby® Digital Plus2
• Najnowocześniejsza technologia tunera dla doskonałego odbioru
• Kanały RSS i prognoza pogody za pośrednictwem Ethernetu
• Doskonała jakość dźwięku i obrazu oszczędzanie energii w trybie
gotowości
• 4 list ulubionych dla programów TV i radiowych
• Elektroniczny Przewodnik po programach (EPG) wyświetlający
informacje o bieżącym programie oraz informuje o zdarzeniach
do kolejnych 14 dni3
• Automatyczne i manualne skanowanie
• Telegazeta, wielojęzykowe napisy i wsparcie ścieżki dźwiękowej3
• Port USB: nagranie4, aktualizacja oprogramowania za pomocą
urządzenia pamięci masowej USB
• Doskonała jakość dźwięku i obrazu
• Szybka i łatwa instalacja oraz przyjazne menu
• Oszczędzanie energii w trybie gotowości
• Zapamiętuje 700 kanałów

• Szybkie przełączanie kanałów: sortowanie w kolejności alfabetycznej
• 10 timerów wydarzeń
• Wysoka rozdzielczość wyświetlania (OSD)
• Rezerwacja wydarzeń bezpośrednio z EPG
• Blokada rodzicielska oraz kontrola kanałów
• Wielojęzyczne wsparcie menu ekranowego (OSD)
• Wiele opcji obsługi kanału: blokuj, przenieś, usuń
• Włączanie od ostatnio oglądanego kanału
• Cyfrowy dźwięk przez wyjście koncentryczne (S/PDIF) po
podłączeniu do cyfrowego wzmacniacza
• Zdalne sterowanie przyjazne dla użytkownika
• Obsługa aktywnej anteny przez wyjście 5 V
• Oszczędzanie energii dzięki funkcji trybu gotowości
• Złącza: ANT IN, Ethernet, S/PDIF coaxial, HDMI, TV SCART,
Przełącznik zasilania, port USB
• Akcesoria: pilot, 2 baterie AAA
1	W zależności od lokalnych warunków sygnału
2	Dolby Digital Plus, Dolby Digital i symbol podwójnego D są zarejestrowanymi znakami towarowymi Dolby
Laboratories.
3	Dostępność w zależności od nadawcy
4	STRONG nie może zagwarantować odtwarzania plików mimo, że rozszerzenia są tutaj wymienione, ponieważ zależy to od
stosowanego kodeku, szybkości transmisji danych i rozdzielczości (obsługiwane są wszystkie formaty kodeków MPEG)

1. Antena
2. Ethernet
3. Cyfrowy wzmacniacz
audio
4. TV (HDMI)
5. TV (SCART)
6. Przewód zasilania
7. Przełącznik zasilania

Tuner:
Zasilanie anteny: 5 V DC, max. 50 mA, short cut chroniony
Video:
Rozdzielczości wideo: 576i, 576p, 720p, 1080i, 1080p
Audio:
Wsparcie audio: MPEG-4 Profile Level 4
Dolby Digital Plus*/AC3+/PCM
MPEG MusiCam Layer II
Tryb audio: Stereo, Mono

Ogólne dane:
Napięcie zasilania: AC 100 – 240 V ~ 50/60 Hz
Zużycie energii: 7 W (typ.), 12 W (max)
Zużycie energii w trybie gotowości: max. 1.0 W
Temperatura pracy: 0 °C ~ +40 °C
Temperatura przechowywania: -10 °C ~ +50° C
Zakres wilgotności roboczej: 10~85%, RH, nieskondensowana
Wymiary (WxDxH) w mm: 169 x 102 x 41
Waga: 0.36 kg

*Dolby Digital Plus, Dolby Digital i symbol podwójnego D są zarejestrowanymi znakami towarowymi Dolby Laboratories.

THOMSON jest znakiem towarowym firmy Technicolor (S.A.) lub jej filii
używanym na podstawie licencji przez STRONG Group.
Zastrzega się prawo zmian. W wyniku ciągłych badań i rozwoju,
specyfikacje techniczne, projekt i wygląd produktów mogą ulec zmianie.
HDMI, logo HDMI i High-Definition Multimedia Interface są znakami
towarowymi lub zastrzeżonymi znakami towarowymi firmy HDMI Licensing
LLC w Stanach Zjednoczonych i innych krajach. Wyprodukowano na licencji
Dolby Laboratories. Dolby Audio, Dolby Digital, Dolby Digital Plus i
symbol z podwójnym D są znakami towarowymi firmy Dolby Laboratories.
Wszystkie nazwy produktów są znakami towarowymi lub zastrzeżonymi
znakami towarowymi ich właścicieli.
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