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A STRONG SRT 8903 egy csúcsminőségű HD 
vevőkészülék a Conax kódolású és a szabadon 
fogható földfelszíni digitális adások vételére. 
Gyorsan csatlakoztatható a TV készülékére a 
HDMI kimeneten keresztül, vagy akár a SCART 
csatlakozón keresztül. A beépített USB porton 
keresztül, USB tároló eszköz csatlakoztatása 
esetén rögzítheti kedvenc műsorait. A beépített 
Média lejátszó segítségével meghallgathatja 
kedvenc zenéit, megnézheti kedvenc fotóit, videóit. 

��HDTV vevőkészülék (1080p) az Antenna 
Hungária által sugárzott földfelszíni digitális 
(DVB-T) TV és Rádió adások vételére
��Beépített kártyaolvasó a Conax kódolási 
rendszerben kódolt csatornák vételére*
��Kivételesen éles és tiszta kép, kiváló DVD 
minőségű hang
��Dolby Digital+** támogatás
��Gyors és egyszerű telepítés, automatikus 
csatornakeresés
��Time shift: Az élő adás megállítása és rögzítése, 
majd annak folyatása egy későbbi időpontban

Élvezze a HDTV nyújtotta 
izgalmakat

*Előfeltétele a már meglévő érvényes előfizetői kártya (Az Antenna Hungária által kiadott smart kártya); **A Dolby és dupla-D szimbólum a Dolby 
Laboratórium regisztrált márkája; BP drawing; *** Elérhetősége a szolgáltatótól függ; ****; A Teletext funkció a TV készülék távirányítójával csak a SCART 
kimeneten használható. (HDMI kimenet esetén csak a vevőkészülék távirányítójával érhető el a Teletext funkció.) 
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Nagyfelbontású digitális földfelszíni 
vevőkészülék (DVB-T) SRT 8903

*A Dolby és dupla-D szimbólum a Dolby Laboratórium regisztrált márkája
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EAN SRT 8903: 8717185446586

��USB port a TV és Rádió műsorok rögzítésére, 
Valamint Zene (MP3), Képek (JPG) lejátszására 
és megjelenítésére
��Állítható kimeneti formátum: 576i, 576p, 720p, 
1080i és 1080p
��1000 Csatornás memória kapacitás
��Kijelző a csatornaszám megjelenítésére
��Elektronikus Műsor újság, akár 7 napos*** 
műsor információ megjelenítésére
��Események foglalása/időzítése közvetlenül, az 
Elektronikus Műsor Újságból
��8 Kedvencek lista a TV és Rádióadások számára
��8 Időzítő 3 módban (egyszer, napi, heti)
��Többnyelvű a képernyőn megjelenített 
menürendszer (OSD)

1. Antenna
2. TV/Vevőkészülék 

(Koaxiális)
3. Digitális Audio Erősítő
4. TV (HDMI)

5. TV (SCART)
6. TV (RCA)
7. TV/HI-FI/Erősítő
8. USB port
9. Hálózati kábel

STRONG kijelenti, hogy a készülék megfelel az alapvető elvárásoknak és a további idevonatkozó előírásoknak 2004/108/EC és 73/23/EC, RoHS 2002/95/EC
A változtatás jogát fenntartjuk. Folyamatos kutatási és fejlesztési tevékenységünk következtében a termékek műszaki specifikációja, megjelenése megváltozhat. A Dolby és 

a double-D ikon márkanév a of Dolby Laboratories. A Conax márkanév a Telenor Conax AS bejegyzett védjegye, az Antenna Hungária az Antenna Hungária Zrt bejegyzett 
védjegye. Minden további terméknév a tulajdonosának védjegye, vagy bejegyzett védjegye.

© STRONG 2012. Minden jog fenntartva.

Demodulátor:
Demodulátor : DVB-T COFDM
Frekvencia tartomány : 174 – 230 MHz 
(VHF); 470 – 862 MHz (UHF)
Sávszélesség: 6/7/8 MHz

Video Dekóder:
Profile level : ISO13818-2 (MPEG-2) – 
MP@HL
ISO14496-10 AVC/H.264 HP@L4.1
MPEG4 ASP
Video felbontás: 576i25 (SD), 
576p50 (SD), 720p50 (HD), 1080i25 
(HD),1080p50 (HD)
Képarány: 4:3, 16:9, Pan & Scan, 
Letter Box

Audio Dekóder:
Audio Dekódolás: ISO 11172-3 / ISO 
13818-3 (MPEG)
ISO14496-3 MPEG-4 AAC – LC/HE
Dolby Digital, Dolby Digital+*, 2.0, 5.1
Audio Mód: Mono, Dual Channel, Sztereo
PCM and Bitstream

Multimédia:
Video rögzítés: TS, PS formátumban
Video lejátszás, támogatott formátumok: 
MPEG-1 és MPEG-2 (mpg), VOB, AVI, MKV, 
TS, MPEG-4, DAT és MOV, Divx, Xvid**
Audio lejátszás, támogatott formátumok: 
MP3, OGG
Képek megjelenítése, támogatott 
formátumok – JPEG, JPG, BMP

Rendszer és Memória:
Flash memória: 2 Mbytes
Rendszer memória: 64 Mbytes

Csatlakozók:
ANT IN: IEC-type, female
TO TV: IEC-type, male (loop-through)
HDMI 1.3, HDCP másolás védelemmel
TV SCART (RGB, CVBS, Audio L/R 
hangerő szabályzással)
S/PDIF: Koaxiális digitális hang kimenet
3 RCA (Audio L&R és Video CVBS)
USB 2.0 port, 5 V/500 mA (max.)

Általános adatok:
Hálózati feszültség: 220 – 240 V, 50/60 Hz
Teljesítmény: max 14 W, typ. 5,84 W
Készenléti állapotban: 0,97 W
Működés hőmérséklet: 0-tól +40° C
Tárolási hőmérséklet: -10-tól +70° C
Páratartalom: 25~75% RH, nem 
kondenzáló
Méret (SZ x M x M) mm: 235 x 135 x 43
Súly: 0,57kg
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��Teletext****, valamint többnyelvű felirat és 
hangsávtámogatásSzülői zár és Korhatár 
kezelés a menü rendszer valamint a csatornák 
hozzáférhetőségének korlátozására
��Képarány beállítási lehetőség: 4:3, 16:9, Pan & 
Scan, Letterbox módokban
��Digitális hang kimenet (S/PDIF) Koaxiális 
csatlakoztatási lehetőség digitális erősítőre
��Szoftverfrissítési lehetőség (OTA) a sugárzott 
jelből és /vagy az USB porton
��Szerkesztési funkciók a TV és Rádió csatornákhoz
��A jelszint és a minőség információjának 
megjelenítése
��Automatikus és kézi csatornakeresési funkció
��MPEG-2, MPEG-4 ASP és H.264 támogatás
��Többféle Video kimenet: HDMI, SCART
��Felhasználóbarát távirányító színes funkció 
gombokkal
��Csatlakozók: ANT IN, TO TV, TV SCART, HDMI, 
S/PDIF coax., 3 RCA (Audio L&R és Video), 
USB port

Nagyfelbontású digitális földfelszíni 
vevőkészülék (DVB-T) SRT 8903

*Előfeltétele a már meglévő érvényes előfizetői kártya (Az Antenna Hungária által kiadott smart kártya); **A Dolby és dupla-D szimbólum a Dolby 
Laboratórium regisztrált márkája; BP drawing; *** Elérhetősége a szolgáltatótól függ; ****; A Teletext funkció a TV készülék távirányítójával csak a SCART 
kimeneten használható. (HDMI kimenet esetén csak a vevőkészülék távirányítójával érhető el a Teletext funkció.) 
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A Dolby és dupla-D szimbólum a Dolby Laboratórium regisztrált márkája; ** A STRONG nem garantálja harmadik féltől származó videó és /vagy hanganyagok lejátszását, amelyek nem a jelen készülékkel kerültek 
rögzítésre, még akkor, sem ha a fájl típusa a fenti felsorolásban szerepel.(Mivel az egyes fájlok tartalma függhet a készítésénél használt codec-től, felbontástól és /vagy egyéb a készítésnél használt eljárásoktól.)


