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Tuner samochodowy telewizyjny DVB-T MPEG 4
Cena :
388,08 zł (netto)
477,34 zł (brutto)
Nr katalogowy : DVB-T688A
Producent : NVOX
Stan magazynowy : bardzo wysoki
Średnia ocena : brak recenzji
Tuner samochodowy telewizyjny DVB-T MPEG 4
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tuner samochodowy zaprojektowany do obioru telewizji podczas jazdy
odbiór sygnału przy prędkości do 160 km/h
4 wyjścia video
obsługa wielu języków OSD
polskie menu
anteny:
wewnętrzna antena samochodowa TV + FM do telewizji cyfrowej DVB-T MPEG2/MPEG4 i analogowej oraz radia
aktywna - z wysokosprawnym najnowocześniejszym wzmacniaczem niskoszumnym SMD LOW NOISE
mała, lekka, niezauważalna, posiada przylepiec do montażu
najwyższy zysk wzmacniacza do 28.4 dB
kompatybilna z HDTV Full HD / HD Ready / SD
wysoka tolerancja i odporność na skoki napięcia 12V przy rozruchu 10.5V-16V
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Tuner:
zakres częstotliwości VHF-H: 174 ~ 230 MHz
zakres częstotliwości UHF: 470 ~ 862 MHz
Video dekoder: MPEG-4 / H.264 / AVC SD MP @ L3
Audio dekoder: MPEG / AAC / PCM
format Video: PAL / NTSC
tryb obrazu: 16:9 oraz 4:3
funkcja teletext
łatwa instalacja
logiczne numerowanie kanałów
funkcja EPG (Electronic Program Guide)
funkcja automatycznego / ręcznego wyszukiwania kanałów
możliwość edycji zaprogramowanych kanałów (przesuwanie, blokowanie, usuwanie, dodanie do ulubionych)
4 x wyjście video
2 x wyjście audio L/R
2 x wejście antenowe
pobór mocy < 5W
zasilanie: 12V
waga: 300g
wymiary: 134mm x 75mm x 26mm
Anteny:
pasmo przenoszenia 48-223Mhz + 470-862MHz
wzmocnienie 29dB
zasilanie 12V z wysoką tolerancją 10.5V do 16V
impedancja 75 ohm
dł. kabla - ok. 3 m.
zaprojektowana w technologii SMD
ekranowanie w celu minimalizacji zakłóceń
wsparcie dla sygnału analogowego VHF, UHF
doskonały odbiór zarówno sygnału cyfrowego jak i analogowego
kompatybilna z sygnałem DVB-T, ISDB-T, DMB-T/H, ATSC oraz radiowym DAB, FM
W zestawie:
tuner DVB-T
pilot
2 aktywne anteny TV,FM
zewnętrzny czujnik pilota
okablowanie RCA oraz zasilające
instrukcja obsługi
gwarancja 12 mies.
paragon lub F.Vat
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