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Élvezze a szabadon fogható adásokat kiváló 
minőségben a STRONG SRT 8112 készülékével! 
Csatlakoztassa TV-jéhez HDMI vagy SCART 
kábellel és egy HiFi sztereó erősítőhöz audio 
kábelen keresztül a kitűnő hangminőségért! Az SRT 
8112 a legújabb kényelmi extrákkal rendelkezik: 
USB felvétel, multimédia lejátszó, EPG időzítő 
funkcióval, a legfrissebb energiatakarékossági 
technológia és még sok egyéb funkció.

 HDTV (1080p) vevőkészülék a földi szabadon 
fogható digitális TV és rádió adókhoz, kültéri vagy 
beltéri antennán keresztül*
 USB porton keresztül: TV műsorok rögzítése, 
multimédia** a vevőkészülék szoftverének frissítése 
USB háttértárolón keresztül
 Dolby® Digital Plus*** támogatás
 Gyors és egyszerű telepítés és felhasználóbarát menü
 Kitűnő kép-és hangminőség
 1.000 csatorna tárolásának lehetősége

Modern HD vevőkészülék a 
nagyszerű televíziós szórakoztatásért

*A helyileg fogható jelek függvényében
**A STRONG nem vállal garanciát a fájlok visszajátszására, habár a kiterjesztés itt ki van listázva, 
mivel ez a használt codec-től, adatok átalakításától és a felbontástól függ (minden MPEG codec 
formátum támogatott); ***A Dolby és dupla-D szimbólum a Dolby Laboratórium regisztrált 
márkája
****Elérhetősége a műsorszolgáltatótól függ.
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Földi digitális HD 
beltéri egység SRT 8112

USB felvétel képesség
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SRT 8112 EAN: 8717185447675

 USB teljesítmény kontroll az 
energiatakarékossághoz készenléti módban
 Gyors csatorna listázás: alfabetikus sorrendben vagy 
a szabad/lekódolt csatornák szerint rendszerezve
 Elektronikus Műsorújság (EPG) program 
információk a képernyőn a jelenlegi/elkövetkező 
eseményekről akár hét napig is****
 8 esemény rögzítése 4 módozatban (egyszeri, napi, 
heti, havi)
 Új tuner technológia a kiváló vételért
 3,5 mm sztereo jack csatlakozó erősítő 
csatlakozáshoz
 Nagyfelbontású (OSD) képernyőn megjelenő menü
 Az események közvetlen beprogramozásának 
lehetősége az EPG-ből

1. Antenna bemenet
2. TV/Vevőkészülék 
3. S / PDIF (koaxiális)
4. TV (HDMI)

5. TV (SCART)
6. Audio Erősítő (3.5 mm 

Sztereo Jack)
7. Hálózati kábel

STRONG kijelenti, hogy a készülék megfelel az alapvető elvárásoknak és a további idevonatkozó előírásoknakCE 2004/108/EC és 73/23/EC, RoHS 2002/95/EC
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 Dolby és dupla-D szimbólum a Dolby Laboratórium regisztrált márkája. Minden terméknév tuljadonosának védjegye, vagy bejegyzett 

védjegye. © STRONG 2014. Minden jog fentartva
Termék neve: Digitális beltéri egység. Importőr: STRONG CEE Kft. 2040 Budaörs, Puskás Tivadar utca 14. Származási hely: Kína. További információk a 

használati útmutatóban.

Demodulator:
Demodulator: COFDM; 16/64 QAM; 
QPSK
Transmission mode: 2 K - 8 K

Video Decoder:
Profile level: MPEG-2 MP@ML,
AVC/H.264HP@L4.1, MPEG-4 ASP 
támogatott
Video felbontás: 480i, 480p, 576i, 576p, 
720p, 1080i, 1080p, By Native TV, By 
source
Decoding & Video Out: PAL
Képarány: 4:3 Letterbox, 4:3 Pan & Scan, 
16:9, Auto

Audio Decoder:
Audio támogatás: AAC/
Dolby® Digital Plus*/AC3/PCM
MPEG MusiCam Layer II
Mintavételi frekvencia: 32, 44.1, 48 kHz
Audio mód: Stereo, Mono

Tuner:
Front End: DVB-T, UHF & VHF Tuner
Frekvencia-tartomány bemenet: 174 – 230 
MHz (VHF) and 470 - 862 MHz (UHF)
Frekvencia tartomány utánhangolás: 47 - 
862 MHz
Bemeneti jelszint: -20 ~ -84 dBm

Memória és Rendszer:
Flash memória: 4 MBytes
SDRAM: 64 MBytes

Connectors:
ANT IN - IEC anya
TO TV - IEC apa
HDMI
TV SCART (RGB, CVBS, Audio L&R)
S / PDIF (koaxiális)
Audio Erősítő (3,5 mm sztereo jack)
USB 2.0 port: 5 V/800 mA (max.) 
támogatott

Általános adatok:
Bemeneti feszültség: 220 - 240 V AC 
(SMPS), 50/60 Hz
Teljesítmény-felvétel: 3,40 W (typ.),
12.00 W (max)
Teljesítmény-felvétel készenléti módban: 
0.32 W
Működési hőmérséklet: 0 ~ +40° C
Tárolási hőmérséklet: -30 ~ +80° C
Működési páratartalom: 10 ~ 85%, RH, 
Non-condensing
Méret (WxDxH) in mm: 138 x 100 x 40
Nettó súly: 0.33 kg
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 Teletext, teljes többnyelvű DVB feliratozás és 
hangfelvétel támogatás****
 8 db kedvenc TV és rádió program listázása
 Gyerekzár funkció a menühöz és korhatár kontroll a 
csatornákhoz
 Többnyelvű támogatás a képernyő menüben (OSD)
 Automatikus és manuális csatorna keresési opció
 Több csatornát kezelő opciók: rögzítés, szerkesztés, 
mozgatás, kiválasztás, kihagyás, törlés és átnevezés
 Utoljára nézett csatorna megjelenítése a 
bekapcsoláskor
 Digitális hangzás koaxiális kimeneten 
(S/PDIF) keresztül digitális audio erősítőhöz való 
csatlakoztatáskor
 Felhasználóbarát távirányító
 Automatikus PAL konvertálás
 DVB-T szolgáltatásra kész, UHF/VHF Tuner 
automatikus utánhangolás funkcióval
 Csatlakozók: ANT IN, TO TV, TV SCART, HDMI,
S/PDIF (koaxiális), 3,5 mm sztereo jack, USB port

Földi digitális HD 
beltéri egység SRT 8112

*A helyileg fogható jelek függvényében; **A STRONG nem vállal garanciát a fájlok visszajátszására, 
habár a kiterjesztés itt ki van listázva, mivel ez a használt codec-től, adatok átalakításától és a 
felbontástól függ (minden MPEG codec formátum támogatott); ***A Dolby és dupla-D szimbólum 
a Dolby Laboratórium regisztrált márkája; ****Elérhetősége a műsorszolgáltatótól függ.

Pi
ct

ur
e 

si
m

ila
r

Pi
ct

ur
e 

si
m

ila
r

*A Dolby és dupla-D szimbólum a Dolby Laboratórium regisztrált márkája


