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1 Budėjimo mygtukas
Perjungti tarp įprasto ir budėjimo režimo

2 Daugiafunkcė svirtelė

3 TV / radijo mygtukas
Atidaryti meniu perjungimui 
tarp TV ir radijo režimų

4 Raktai 0 – 9
Trumpas paspaudimas: : perjungti į 
išsaugotą stotį
Ilgas paspaudimas: išsaugoti dabartinę 
stotį

5 VOL ± mygtukas
Keisti garsumą

6 TX mygtukas
Įjungti / išjungti subtitrų rodymą

7 MENU / OK
Atidaryti pagrindinių nustatymų meniu
Patvirtinti nustatymus

8 AUX mygtukas
Perjungti tarp TV žiūrėjimo, iki 2 išorinių 
A/V šaltinių leidimo (AV1 ir AV2), ir 
prijungto HDMI (AV3) bei USB įrenginių 
leidimo (PLAYER) (LEISTUVAS)

Valdikliai
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Turinys

Turinys

 11 Mokamų TV programų priėmimas

 12 Programinės įrangos naujinimas
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 5 Leidžiamas gaminio naudojimas
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 5 Prietaisų atidavimas į atliekas 
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 6 Priedai (pasirenkami)
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 6 Pereinama prie kitos / ankstesnės 

stoties
 6 Stoties pasirinkimas iš sąrašo
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sąraše
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Svarbi informacija
Prieš naudodami įrenginį atidžiai perskaitykite 
šias instrukcijas ir susipažinkite su įrenginiu. 
Šias instrukcijas turėkite transporto priemo-
nėje, kad galėtumėte į jas pasižiūrėti vėliau.

Pakeitimai ar modifikacijos, kurios nėra atskirai 
patvirtintos už atitiktį atsakingos šalies, gali 
anuliuoti naudotojo teisę naudoti šį prietaisą.

Leidžiamas gaminio naudojimas
Įrenginys yra suprojektuotas naudoti komerci-
nėse transporto priemonėse su 12 V arba 24 V 
elektros sistema.

Sauga kelyje
 f Saugai kelyje teikiama visapu-

siška pirmenybė. Šį įrenginį 
naudokite tik tada, kai trans-
porto priemonė nejuda.  
Jei įrenginį būtina naudoti 
važiuojant, raskite vietą, kur 
saugu sustoti, ir sustabdykite 
transporto priemonę. 

 f Visada privalote transporto 
priemonės viduje gerokai iš 
anksto girdėti policijos, gaisrinės 
ir greitosios pagalbos sirenas.  
Todėl pasirūpinkite, kad garsas 
būtų tinkamo garsumo.

 f Pasirūpinkite, kad jūsų gebėji-
mas vairuoti nebūtų varžomas ir 
kad jūsų matomumui nekliudytų 
įrenginys, prie jos prijungtos 
antenos ar laidai.

Montavimo pastabos
 f Imtuvą turi montuoti tik patyrę specialis-

tai.
 f Prieš montuodami atjunkite maitinimą 

atjungdami kabelį nuo neigiamo akumulia-
toriaus gnybto.

 f Imtuvas turi būti sumontuotas taip, kad 
jokiu būdu nekliudytų vairuotojo veiks-
mams.

 f Montavimo vieta turi būti tvirtas ir 
pakankamai stabilus paviršius. Transporto 
priemonės gamintojas yra atsakingas už 
atitiktį teisiniams reikalavimams.

 f Patikrinkite, kad jungčių poliškumas būtų 
teisingas.

 f Netinkamai sujungus kabelius transporto 
priemonė gali susidurti su tokiomis 
problemomis, kaip sugadinimai, nelai-
mingi atsitikimai ir sužalojimai.

 f Kabeliai turi būti išvedžioti taip, kad jie 
nebūtų sugnybti ir jų negalėtų pažeisti 
aštrios metalinės briaunos.

 f Kabeliai turi būti išvedžioti taip, kad 
jungtys nebūtų įtemptos.

 f Kad užtikrintumėte kokybišką ir stabilų 
priėmimą, naudokite tik labai aukštos 
kokybės antenas (pvz., „Bosch“ DVB-T 
antenas). 
Privaloma naudoti 4 DVB-T antenas.

Prietaisų atidavimas į atliekas pasi-
baigus eksploatacijai
Neišmeskite savo seno prietaiso į buitines atlie-
kas.
Norėdami atiduoti į atliekas savo seną 
prietaisą, pasinaudokite esamomis atliekų 
surinkimo ir perdirbimo sistemomis.

Svarbi informacija
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Pristatymo apimtis
 f DVB-T2 Tuner
 f Trumpas vadovas
 f Nuotolinio valdymo pultas su akumuliato-

riais (CR2032/2025, 3 V)
 f IR imtuvas (nuotolinio valdymo pultui)

Priedai (pasirenkami)
 f DVB-T antenų rinkinys (4 aktyvios DVB-T 

antenos; dalių numeris 7 620 340 025)

Eksploatavimas

Įjungimas / išjungimas

Transporto priemonės degimo 
įjungimas / išjungimas

Įrenginys įjungiamas arba išjungiamas kartu su 
transporto priemonės degimu.

Budėjimo režimas

 f Paspauskite budėjimo mygtuką 1 ir 
perjunkite tarp budėjimo režimo ir 
įprastos eksploatacijos.

Pastaba:
Budėjimo režimu garso / vaizdo 
leidimas yra išjungtas, bet įrenginys 
toliau priima, o TV stočių sąrašas yra 
nuolat atnaujinamas.

Garsumo reguliavimas

Pastaba:
Gamyklinis garsumo nustatymas yra 
maksimalus.

 f Norėdami pagarsinti arba patylinti 
paspauskite VOL+ arba VOL– 5.

Vaizdo šaltinio pasirinkimas
 f Paspauskite AUX 8 mygtuką ir perjun-

kite tarp TV žiūrėjimo, iki 2 išorinių A/V 
šaltinių leidimo (AV1 ir AV2), ir prijungto 
HDMI (AV3) bei USB įrenginių leidimo 
(PLAYER) (LEISTUVAS).

Pastaba:
Per HDMI prievadą neįmanoma leisti 
užšifruoto turinio.

Rodoma informacija apie stotį
 f Paspauskite  arba  mygtuką 2.

Pereinama prie kitos / ankstesnės 
stoties

 f Paspauskite  arba  mygtuką 2.
Rodoma stoties informacija.

 f Dar kartą paspauskite  arba  2 
mygtuką ir perjunkite į ankstesnę arba kitą 
stotį.

Stoties pasirinkimas iš sąrašo

Pastabos:
 f Stočių sąraše rasite visas šiuo 

metu priimtinas TV stotis.
 f Stočių sąraše taip pat pateikia-

mos galimos mokamos TV stotys 
(rodomos su priešdėliu „$“).

 f Įrenginyje turi būti sumontuotas 
tinkamas modulis / kortelė, kad 
būtų galima rodyti mokamas TV 

Svarbi informacija | Eksploatavimas
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Eksploatavimas

stotis (žr. skyrių „Mokamų TV 
transliacijų priėmimas“).

Norėdami atidaryti stočių sąrašą,
 f paspauskite  arba  mygtuką 2.

Norėdami pasirinkti stotį,
 f paspauskite  arba  2 mygtuką, 

prireikus daugiau kaip vieną kartą.
Norėdami paleisti stotį,

 f paspauskite mygtuką MENU/OK 7.

Stočių išsaugojimas mėgstamiau-
siųjų sąraše

Pastaba:
Stotims išsaugoti yra iki 39 išanksti-
nių atminties vietų.

 f Iš stočių sąrašo pasirinkite norimą stotį 
(žr. skyrių „Stoties pasirinkimas iš 
sąrašo“).

 f Paspauskite ir ilgai palaikykite stoties 
mygtuką 4.

Pastaba:
Jei norite stotį išsaugoti kaip į atmintį 
įrašytą stotį iš dviženklio skaičiaus, 
trumpai spustelėkite pirmąjį skaičių 
(1, 2 arba 3) ir per (maždaug) 2 
sekundes paspauskite ir ilgai 
palaikykite antrąjį skaičių.

Išsaugotos stoties pasirinkimas
 f Atitinkamą stoties mygtuką 4 trumpai 

spustelėkite ir pasirinkite iš pirmų 10 į 
atmintį įrašytų stočių.

Pastaba:
Norėdami pasirinkti į atmintį įrašytą 
stotį iš dviženklio skaičiaus trumpai 
spustelėkite pirmojo ir antrojo 
skaičiaus mygtukus neviršydami 
maždaug 2 sekundžių tarpo.

Subtitrų rodymas
 f Paspauskite TX mygtuką 6.

Pastaba:
Jei stotis rodo subtitrus, stoties 
informacijoje rodomas TX simbolis. 
Subtitrai rodomi tik tuo atveju, jei 
juos iš tiesų galima pasirinkti esamoje 
programoje.

Radijas stoties pasirinkimas
Įrenginys taip pat gali priimti radijo stotis per 
DVB-T2.
Norėdami perjungti iš TV į radijo režimą,

 f paspauskite TV/Radio 3 mygtuką.
 f Paspauskite  arba  mygtuką 2.

Garso / vaizdo failų leidimas iš USB

Prijunkite USB įrenginį

 f Prijunkite USB laikmeną prie USB 
prievado.

Leidimo iš USB pasirinkimas

 f Spauskite AUX 8 mygtuką pakartotinai 
tol, kol pasirodys  „PLAYER“. (LEISTUVAS)

Tada paleidžiamas medijos leistuvas. Jei jis 
USB įrenginyje aptinka failus, kuriuos galima 
paleisti, leidimas pradedamas automatiškai. 
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Pastabos:
 f Medijų leistuvo paleidimas ir 

leistinų failų aptikimas gali 
užtrukti kažkiek laiko.

 f Jei medijų leistuvas yra paleistas 
ir nėra prijungtas tinkamas USB 
įrenginys, sistema parodys 
atitinkamą pranešimą.

 f Jei USB įrenginyje yra įvairių 
medijos formatų (t. y. garso 
failai, vaizdo failai ir (arba) 
atvaizdų failai), medijos 
leistuvas automatiškai pradės 
leisti garso turinį. Tada galite 
rankiniu būdu persijungti į 
atvaizdų arba vaizdo įrašų 
peržiūrą (žr. kitą skyrių).

Medijų leistuve yra ekrano meniu (OSM) 
leidimui valdyti.

Perjungimas tarp garso, vaizdo ir 
atvaizdų failų leidimo

Jei USB įrenginyje yra įvairių medijos formatų 
(t. y. garso failai, vaizdo failai ir (arba) atvaizdų 
failai), galite perjungti tarp garso, vaizdo ir 
atvaizdų failų leidimo:
Norėdami perjungti į kitą galimą medijos 
formatą,

 f spauskite  arba  mygtuką 2 
pakartotinai, kol bus pažymėtas OSM myg-
tukas Content (Turinys).

 f Paspauskite mygtuką MENU/OK 7.

Pastaba:
Perjungimas tarp skirtingų medijos 
formatų vyksta šia tvarka: garsas – 
atvaizdai – vaizdo įrašai.

Leidimo valdymas

Kai leidžiamas garso failas, rodomas atitin-
kamo įrašo failo pavadinimas ir, jei yra, 
atlikėjas, įrašo pavadinimas ir viršelis.
Jei paleidžiamas vaizdo įrašas arba atvaizdų 
skaidrių rodymas, leidimo valdikliai ir esamo 
failo pavadinimas parodomi trumpai ir 
automatiškai paslepiami.

Pastaba:
Vaizdo įrašų ir atvaizdų režime 
norėdami, kad vėl būtų parodyti 
leidimo valdikliai, paspauskite 
mygtuką MENU/OK 7.

Norėdami valdyti leidimą,
 f paspauskite mygtuką  arba  2 

pakartotinai, kol bus pažymėtas kuris nors 
iš ekrane rodomo meniu (OSM) mygtukų, 
tada

 f paspauskite mygtuką MENU/OK 7.

Leidimo valdymo OSM mygtukai:
 f  Pauzė / leidimo arba skaidrių  

 rodymo atnaujinimas
 f /  Perjungti į ankstesnį / kitą failą
 f  Tik garso režimu: leidimo  

 atsitiktine tvarka įjungimas /  
 išjungimas

 f  Tik garso režimu: įrašo kartojimo  
 įjungimas / išjungimas

 f INFO Tik garso režimu: rodoma  
 informacija apie įrašą

 Eksploatavimas
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Eksploatavimas

Norėdami įjungti / išjungti greito atsukimo atgal 
/ persukimo į priekį režimą garso ir vaizdo 
režime,

 f spauskite  arba  mygtuką 2 
pakartotinai, kol pasirinksite norimą greitį.

Pastaba:
Taip pat iš įrašų sąrašo galite 
pasirinkti konkretų įrašą (žr. skyrių 
„Garso / atvaizdo / vaizdo įrašo failo 
pasirinkimas iš įrašų sąrašo“). Be to, 
garso failams taip pat iš kategorijų 
sąrašo galite pasirinkti konkretų įrašą 
(žr. skyrių „Garso failo pasirinkimas iš 
kategorijų sąrašo“).

Garso / atvaizdo / vaizdo įrašo failo 
pasirinkimas iš įrašų sąrašo

Vaizdo įrašų ir atvaizdų režime, jei reikia,
 f pirma paspauskite mygtuką MENU/OK 

7, kad pasirodytų valdikliai.

Norėdami, kad būtų parodytas failų sąrašas,
 f spauskite  arba  mygtuką 2 

pakartotinai, kol bus pažymėtas OSM myg-
tukas List (Sąrašas).

 f Paspauskite mygtuką MENU/OK 7.

Norėdami pasirinkti ir paleisti / peržiūrėti 
konkretų failą,

 f atvaizdo režime, jei reikia, paspauskite 
mygtuką  arba  2 pakartotinai, kol 
bus paryškintas failų sąrašas.

 f Spauskite  arba  mygtuką 2 
pakartotinai, kol bus paryškintas norimas 
failas.

 f Tik garso / vaizdo įrašų režimu: spauskite 
 arba  mygtuką 2 pakartotinai, kol 

bus pažymėtas OSM mygtukas Select 
(Pasirinkti).

 f Paspauskite mygtuką MENU/OK 7.

Pastaba:
Norėdami greitai slinkti failų sąrašą, 
spauskite  arba  mygtuką 2 
pakartotinai, kol bus pažymėtas  
arba  OSM mygtukas, tada 
spauskite MENU/OK 7 pakartoti-
nai, kol bus parodytas pageidaujamas 
stočių sąrašas.

Kitos OSM mygtukų teikiamos funkcijos:
 f Back  (Atgal) Grįžtama į esamą leidimą
 f Meta  (Metaduomenys) Tik garso režimu:  

 perjungimas tarp įrašų sąrašo ir  
 kategorijų sąrašo (žr. kitą skyrių)

Garso failo pasirinkimas iš katego-
rijų sąrašo

Atidarykite įrašų sąrašą (žr. skyrių „Garso / 
vaizdo įrašo failo pasirinkimas iš įrašų sąrašo“).

Norėdami, kad būtų parodytas kategorijų 
sąrašas,

 f spauskite  arba  mygtuką 2 
pakartotinai, kol bus pažymėtas OSM myg-
tukas Meta (Metaduomenys).

 f Paspauskite mygtuką MENU/OK 7.

Norėdami, kad būtų parodyti tam tikros katego-
rijos įrašai,
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 f Spauskite  arba  mygtuką 2 
pakartotinai, kol bus paryškinta norima 
kategorija.

 f spauskite  arba  mygtuką 2 
pakartotinai, kol bus pažymėtas OSM myg-
tukas Select (Pasirinkti).

 f Paspauskite mygtuką MENU/OK 7.
Rodomi galimi pasirinktos kategorijos įrašai.

Pastabos:
 f Jei pasirinktoje kategorijoje yra 

subkategorijų, ankstesnius veiks-
mus kartokite tol, kol bus rodomi 
galimi įrašai.

 f Jei norite grįžti į kitą aukštesnį 
kategorijų lygmenį, pažymėkite ir 
patvirtinkite OSM mygtuką Undo 
(Anuliuoti).

 f Jei norite peršokti į aukščiausią 
kategorijų sąrašo lygmenį, 
pažymėkite ir patvirtinkite OSM 
mygtuką Home (Pagrindinis).

 f Norėdami greitai slinkti sąrašą, 
spauskite  arba  mygtuką 
2 pakartotinai, kol bus 
pažymėtas  arba  OSM 
mygtukas, tada spauskite 
MENU/OK 7 pakartotinai, kol 
bus parodytas pageidaujamas 
stočių sąrašas.

Norėdami pasirinkti ir paleisti konkretų įrašą,
 f Spauskite  arba  mygtuką 2 

pakartotinai, kol bus paryškinta norima 
kategorija.

 f spauskite  arba  mygtuką 2 
pakartotinai, kol bus pažymėtas OSM myg-
tukas Select (Pasirinkti).

 f Paspauskite mygtuką MENU/OK 7.
Pradedamas leisti pasirinktas įrašas.

Nustatymai

Nustatymų meniu atidarymas / 
uždarymas ir meniu elementų 
pasirinkimas

Norėdami atidaryti arba uždaryti nustatymų 
meniu,

 f paspauskite mygtuką MENU/OK 7.
Norėdami pasirinkti meniu lementą ir atidaryti 
submeniu,

 f paspauskite  arba  2 mygtuką, 
prireikus daugiau kaip vieną kartą.

 f Paspauskite  mygtuką 2.

Norėdami vėl uždaryti submeniu,
 f paspauskite  mygtuką 2.

Norėdami uždaryti meniu,
 f dar kartą paspauskite  mygtuką 2.

Meniu kalbos pasirinkimas

 f Nustatymų meniu atidarykite meniu 
Languages (Kalbos).

Norėdami pasirinkti kalbą,
 f paspauskite  arba  2 mygtuką, 

prireikus daugiau kaip vieną kartą.
 f Norėdami patvirtinti naują nustatymą, 

paspauskite MENU/OK 7 mygtuką.

Ekrano formato pasirinkimas

 f Nustatymų meniu atidarykite meniu 
Screen format (Ekrano formatas).

Eksploatavimas
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 Eksploatavimas | Mokamų TV programų priėmimas 

Norėdami pasirinkti formatą (4:3, 16:9),
 f paspauskite  arba  mygtuką 2.
 f Norėdami patvirtinti naują nustatymą, 

paspauskite MENU/OK 7 mygtuką.

Standartinės vaizdo išvesties 
pasirinkimas

 f Nustatymų meniu atidarykite meniu Video 
Out (Vaizdo išvestis).

Norėdami pasirinkti vaizdo standartą (PAL, 
NTSC),

 f paspauskite  arba  mygtuką 2.
 f Norėdami patvirtinti naują nustatymą, 

paspauskite MENU/OK 7 mygtuką.

Ekrano informacijos rodymo tru-
kmės nustatymas

 f Nustatymų meniu atidarykite meniu Info 
time duration (Informacijos trukmė).

Norėdami nustatyti rodymo trukmę (1–5 
sekundes),

 f paspauskite  arba  2 mygtuką, 
prireikus daugiau kaip vieną kartą.

 f Norėdami patvirtinti naują nustatymą, 
paspauskite MENU/OK 7 mygtuką.

Grįžimas prie gamyklinių nustatymų

 f Nustatymų meniu pasirinkite meniu 
elementą Reset (Atstata).

 f Paspauskite  mygtuką 2.
 f Paspauskite  arba  2 mygtuką ir 

pažymėkite „Yes“ (Taip).
 f Paspauskite  mygtuką 2.

Įrenginys automatiškai išsijungia ir atstatomi 
gamykliniai nustatymai.

Antenos priėmimo galios tikrinimas
 f Iš eilės spauskite mygtukus MENU/OK 7 

- 1 - 2 - 3 4.
Prijungtame monitoriuje bus rodomi keturi 
stulpeliai, rodantys sumontuotų antenų 
priėmimo būseną.

 f Norėdami vėl paslėpti indikatorių, 
paspauskite mygtuką MENU/OK 7.

Mokamų TV programų 
priėmimas
Norėdami per įrenginį žiūrėti mokamas TV 
stotis, jums reikalinga jūsų mokamos TV 
paslaugų teikėjo išmanioji kortelė bei tinkamas 
CAM (sąlyginės prieigos modulis).

CAM lizdas:

Norėdami įjungti mokamų TV programų 
priėmimą,

 f pirmiausia, jei būtina, išjunkite įrenginį.
 f Nuimkite CAM lizdo dangtį (prireikus 

naudokite tinkamą įrankį).
 f CAM su jūsų mokamų TV programų 

paslaugų teikėjo išmaniąja kortele 
prijunkite prie CAM lizdo.

 f Vėl įjunkite įrenginį.
Dabar galite žiūrėti jūsų mokamų TV programų 
paslaugų teikėjo stotis.

Informaciją apie suderinamus CAM pateikiama 
internete adresu:
http://downloads.bosch-carmultimedia.net/
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Programinės įrangos 
naujinimas
Šio įrenginio programinės įrangos naujinimus 
rasite internete adresu:
http://downloads.bosch-carmultimedia.net/

Programinės įrangos atnaujinimui jums 
reikalinga USB atmintinė, suformatuota FAT32 
failų sistemai.

 f Atsisiųskite programinės įrangos nauji-
nimą ir išarchyvuokite failą.

 f Išarchyvuotus failus išsaugokite aukščiau-
siame USB atmintinės lygmenyje (šakni-
niame kataloge).

 f Pirmiausia, jei būtina, išjunkite įrenginį.
 f Įstatykite USB atmintinę į įrenginio USB 

prievadą.
 f Vėl įjunkite įrenginį.

Programinės įrangos naujinimas bus aptiktas 
automatiškai ir įrenginys paprašys patvirtinimo 
atlikti naujinimą.

Svarbi pastaba:
Neišjunkite įrenginio ir neištraukite 
USB atmintinės, kol programinės 
įrangos naujinimas nebus baigtas. 
Pertraukus naujinimą gali būti 
prarasti duomenys ir įrenginys gali 
tapti nestabilus.

 f Paspauskite mygtuką MENU/OK 7.

Pastaba:
Jei paspausite mygtuką, kuris nėra 
MENU/OK 7 mygtukas, arba 
palauksite, kol baigsis laikas (apie 30 

sekundžių), naujinimas bus atšauktas 
ir įrenginys persijungs atgal į įprastą 
veikimą.

Pradedamas naujinimas ir rodoma jo pažanga 
(pirmiausia imtuvo naujinimas, vėliau grotuvo 
naujinimas).
Kai naujinimas bus baigtas,

 f išimkite USB atmintinę.
 f Paspauskite mygtuką MENU/OK 7.

Įrenginys paleidžiamas.

Suderinamų USB atmintinių sąrašas:
 f SANDISK USB FLASH DRIVE 8 GB 3.0
 f LEXAR Jumpdriver superspeed USB 3.0 

S33 16 GB
 f MICROVALUT CLICK super speed usb 

8 GB
 f TREKSTOR USB stick 8 GB

Pastaba:
Dėl kitų USB atmintinių veikimo 
neduodama jokios garantijos.

Programinės įrangos naujinimas
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Techniniai duomenys

Maitinimo šaltinis 12 V /24 V (9 – 36 V)

El. energijos vartojimas

Eksploatuojant
 12 V: 0,7 A
 24 V: 0,4 A
Maks. srovės stiprumas
 12 V: 0,85 A
 24 V: 0,46 A
Budėjimo srovės stiprumas
 12 V: 0,55 A
 24 V: 0,3 A

Antenos maitinimo šaltinis

 vienai antenai: maks. 30 mA (5 V)

RF priėmimas

Bangų juostos
 VHF:  174 – 230 MHz
 UHF: 470 – 862 MHz
Dažnių juosta
 VHF:  7 MHz
 UHF: 8 MHz

Uostai

HDMI
 Versija:  1.0
USB
 Versija:  2.0
 Palaikomos failų  
 sistemos: NTFS, FAT32
 Palaikoma  
 saugojimo įrenginio  
 talpa: 1 TB

 Palaikomi atvaizdų  
 failų formatai: .png, .jpg, .bmp

Vaizdo įrašai

Transliacijos režimas: DVB-T, DVB-T2
Formatai: 352x240x30p
  352x288x25p 
  1920x1080x60i
  1280x720x60p/50p
Kodekai: H.264/AVC
  H.264 L4.1
  H.265 HEVC
  MPEG2
Failų formatai: .mov (MPEG-4 Video/ 
  MPEG-4 AAC)
  .mp4 (H.264/ 
  MPEG-4 AAC)
  .mpg (MPEG-1 Video/ 
  MPEG-1 Layer 2  
  (MP2))
Skiriamoji geba
 NTSC: 720x480x60i
 PAL: 720x576x50i

Garsas

Formatai: MPEG-1/2 sluoksniai 1  
  ir 2,
  16 – 48kHz, 
  2 sluoksnis: 32 –  
  384 kbps
  1 sluoksnis: 32 –  
  448 kbps 
  MPEG-2/4 AAC-LC, 
  8 – 96 kHz, 
  8 – 576 kbps
  Dolby Digital AC3

Techniniai duomenys
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Kodekai: MPEG-1/2 sluoksniai 1  
  ir 2,
  MPEG-2/4 /AAC-LC
  Dolby Digital AC3
Failų formatai: .aac, .flac, .mp3, .wav

Eksploatavimo temperatūra

  Nuo 0 °C iki +70 °C

Laikymo temperatūra

  Nuo -20 °C iki +85 °C

Matmenys (P × A × D)

  195 x 131 x 27 mm

Svoris apie 800 g

Sertifikavimas CE, UN ECE R10

Patikrint. ak.  UN ECE R118

Gali būti pakeitimų! 

Pagaminta su „Dolby Laboratories“ 
licencija. 
„Dolby“, „Dolby Audio“ ir „double-D“ 
simboliai yra „Dolby Laboratories“ 
prekės ženklai.

Techniniai duomenys
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