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1 Butoni në pritje
Kalon nga regjimi normal në regjimin në 
pritje

2 Çelësi i shumë funksioneve

3 Butoni TV / radio
Hap menynë që përdoret për të 
kaluar nga regjimi TV në radio

4 Çelësat 0 – 9
Shtypja e shkurtër: Shkon te një kanal i 
ruajtur
Shtypja e gjatë: Ruan kanalin aktual

5 Butoni VOL ±
Ndryshon volumin

6 Butoni TX
Ndryshon shfaqjen e titrave aktivizuar/
çaktivizuar

7 MENYJA / OK
Hap menynë e parametrave bazë
Konfirmon parametrat

8 Butoni AUX
Kalon nga shikimi TV, në ekzekutimin e 
deri 2 burimeve të jashtme A/V (AV1 dhe 
AV2), dhe ekzekutimin e HDMI (AV3) dhe 
pajisjeve USB (PLAYER) (EKZEKUTUESI)

Kontrollet
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Përmbajtja

Përmbajtja

 12 Marrja e kanaleve televizive me 
pagesë

 12 Përditësimi i softuerit

 13 Të dhëna teknike

 5 Informacione të rëndësishme
 5 Përdorimi i rënë dakord i produktit
 5 Shënime për instalimin
 6 Hedhja në fund të jetës së pajisjeve
 6 Qëllimi i ofrimit
 6 Aksesorët (opsionale)

 6 Funksionimi
 6 Ndezja dhe fikja ON/OFF
 6 Përshtatja e volumit
 6 Përzgjedhja e një burimi të videos
 6 Shfaqja e informacionit të kanalit
 6 Kapërcimi te kanali i mëparshëm/

tjetër
 7 Zgjedhja e një kanali nga lista e 

kanaleve
 7 Ruajtja e kanaleve në listën e 

kanaleve të preferuara.
 7 Përzgjedhja e një kanali të ruajtur
 7 Shfaqja e titrave
 7 Përzgjedhja e një stacioni të radios
 8 Ekzekutimi i skedarëve audio/video 

nëpërmjet USB
 10 Parametrat
 11 Kontrolli i energjisë së marrjes së 

antenës
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Informacione të 
rëndësishme
Përpara se të përdoret pajisja, ju lutemi lexojini 
këto udhëzime me kujdes dhe mësoni si ta 
përdorni pajisjen. Mbajini këto udhëtime në 
makinën tuaj që t’i lexoni më vonë.

Ndryshimet ose modifikimet që nuk janë 
miratuar shprehimisht nga pala përgjegjëse 
për pajtueshmërinë mund ta bëjnë të 
pavlefshëm autoritetin e përdoruesit për ta 
përdorur pajisjen.

Përdorimi i rënë dakord i produktit
Pajisja është projektuar për t’u përdorur në një 
makinë tregtare me një sistem elektrik prej 12 
V dhe 24 V.

Siguria rrugore
 f Siguria rrugore ka përparësi 

absolute. Pajisjen përdoreni 
vetëm kur makina nuk është në 
lëvizje.  
Nëse është e nevojshme që 
pajisja të përdoret kur udhëtoni, 
gjeni një vend të sigurt për të 
ndaluar dhe ndalojeni makinën. 

 f Ju duhet të jeni gjithnjë në 
gjendje t’i dëgjoni sirenat e 
policisë, shërbimit të 
zjarrfikësve dhe ambulancës në 
kohë nga brenda makinës tuaj.  
Ndaj sigurohuni që volumi të jetë 
në një nivel të përshtatshëm.

 f Sigurohuni që aftësia juaj për të 
drejtuar makinën të mos 
pengohet dhe shikueshmëria të 

mos bllokohet nga pajisja, 
antenat e lidhura tek ajo ose 
telat.

Shënime për instalimin
 f Sintonizuesi duhet të instalohet vetëm 

nga personel me përvojë.
 f Përpara instalimit, shkëputeni energjinë 

elektrike duke shkëputur kabllon nga 
terminali negativ i baterisë.

 f Sintonizuesi duhet të instalohet në 
mënyrë të tillë që veprimet e shoferit të 
mos pengohen në asnjë lloj mënyre.

 f Vendi i instalimit duhet të jetë një 
sipërfaqe e fortë me qëndrueshmëri të 
mjaftueshme. Prodhuesi i makinës është 
përgjegjës për pajtueshmërinë me 
kërkesat ligjore.

 f Kontrolloni që polet e lidhjes të jenë të 
sakta.

 f Lidhja e pasaktë e kabllove mund të çojë 
në probleme në makinë si dhe shkaktojë 
dëme, aksidente dhe lëndime.

 f Kabllot duhet të shtrihen në mënyrë të tillë 
që ato të mos përthyhen dhe të mos 
dëmtohen nga një cep i mprehtë metalik.

 f Kabllot duhet të shtrihen në mënyrë të tillë 
që lidhjet të mos jenë nën presion.

 f Përdorni vetëm antena të cilësisë së lartë 
(p.sh. antena Bosch DVB-T) për të 
siguruar marrjen pa pengesa dhe të 
qëndrueshme. 
Përdorimi i antenave 4 DVB-T është i 
detyrueshëm.

Informacione të rëndësishme
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Hedhja në fund të jetës së pajisjeve
Ju lutemi mos e hidhni pajisjen tuaj të vjetër në 
mbeturinat shtëpiake.
Për ta hedhur një pajisje të vjetër, ju lutemi 
përdorni sistemet e kthimit të mbetjeve dhe 
riciklimit që ekzistojnë për ju.

Qëllimi i ofrimit
 f DVB-T2 Tuner
 f Udhëzues i shkurtër
 f Telekomanda përfshi baterinë 

(CR2032/2025, 3 V)
 f Marrësi IR (për telekomandën)

Aksesorët (opsionale)
 f Paketa e antenës DVB-T (përmban 4 

antena aktive DVB-T, numri i pjesës 
7 620 340 025)

Funksionimi

Ndezja dhe fikja ON/OFF

Ndezja dhe fikja ON/OFF duke 
përdorur ndezjen e makinës

Pajisja ndizet dhe fiket së bashku me ndezjen 
dhe fikjen e makinës.

Regjimi në pritje

 f Shtyp butonin në pritje  1 për të 
ndryshuar ndërmjet regjimit në pritje dhe 
funksionimit normal.

Shënim:
Në regjimin në pritje, riprodhimi i 
audio/videos fiket, por pajisja 

vazhdon të marrë dhe lista e kanaleve 
televizive përditësohet vazhdimisht.

Përshtatja e volumit

Shënim:
Parametri i fabrikës për volumin 
është në maksimum.

 f Shtyp butonin VOL+ ose VOL– 5 për të 
ngritur ose ulur volumin.

Përzgjedhja e një burimi të videos
 f Shtyp butonin AUX 8 për të kaluar 

ndërmjet shikimit të televizorit, 
ekzekutimit të deri 2 burimeve të jashtme 
A/V (AV1 dhe AV2) dhe ekzekutimit të 
HDMI të lidhur (AV3) dhe pajisjeve USB 
(PLAYER) (Ekzekutuesi).

Shënim:
Nuk është e mundur të ekzekutohet 
përmbajtje e kriptuar nëpërmjet 
portës HDMI.

Shfaqja e informacionit të kanalit
 f Shtyp butonin  ose  2.

Kapërcimi te kanali i mëparshëm/
tjetër

 f Shtyp butonin  ose  2.
Shfaqet informacioni i kanaleve.

 f Shtyp sërish butonin  ose  2 për të 
ndryshuar stacionin e mëparshëm ose 
tjetër.

Informacione të rëndësishme | Funksionimi
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Funksionimi

Zgjedhja e një kanali nga lista e 
kanaleve

Shënime:
 f Të gjitha kanalet e mundshme 

aktuale mund të gjenden në 
listën e kanaleve.

 f Lista e kanaleve po ashtu 
përmban kanalet televizive  me 
pagesë në dispozicion (treguar 
me një prefiks “$”).

 f Pajisja duhet të montohet me një 
modul/kartë të përshtatshme që 
të shfaqë kanalet televizive me 
pagesë (shih pjesën “Kanalet 
televizive me pagesë”).

Për të hapur listën e kanalave,
 f Shtyp butonin  ose  2.

Për të zgjedhur një kanal,
 f shtyp butonin  ose  2, më shumë se 

një herë nëse është e nevojshme.
Për të parë kanalin

 f shtyp butonin MENU/OK 7.

Ruajtja e kanaleve në listën e 
kanaleve të preferuara.

Shënim:
Ka deri në 39 vende të paracaktuara 
në memorie për të ruajtur kanalet.

 f Zgjdh kanalin që dëshiron nga lista e 
kanaleve (shih pjesën “Zgjidh një kanal 
nga lista e kanaleve”).

 f Shtyp gjatë butonin e kanalit 4.

Shënim:
Nëse dëshiron të ruash një kanal si 
një numër i paracaktuar me dy shifra, 
shtyp shkurt butonin e shifrës së parë 
(“1”, “2” ose “3”) dhe brenda (rreth) 
2 sekondave të ardhme, shtyp gjatë 
butonin e shifrës së dytë.

Përzgjedhja e një kanali të ruajtur
 f Shtyp butonin korrespondues të kanalit 

shkurt 4 për të shfaqur 10 kanalet e 
para të ruajtura në memorie.

Shënim:
Për të zgjedhur një kanal në memorie 
me dy shifra, shtyp shkurt butonat e 
shifrës së parë dhe të dytë brenda 2 
sekondash nga njëra-tjetra.

Shfaqja e titrave
 f Shtyp butonin TX 6.

Shënim:
Nëse një kanal ofron titra, shfaqet 
simboli “TX” në informacionin e 
kanalit. Titrat shfaqen vetëm nëse ato 
ekzistojnë për programin aktual.

Përzgjedhja e një stacioni të radios
Pajisja mund të marrë edhe stacione të radios 
nëpërmjet DVB-T2.
Për të kaluar nga regjimi TV në radio

 f Shtyp butonin TV/Radio 3.
 f Shtyp butonin  ose  2.
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Ekzekutimi i skedarëve audio/video 
nëpërmjet USB

Lidhja e një pajisjeje USB

 f Lidh pajisjen e ruajtjes USB te një portë 
USB

Përzgjedhja e ekzekutimit të USB

 f Shtyp vazhdimisht butonin AUX 8 
derisa të shfaqet “PLAYER” 
(EKZEKUTUESI).

Më pas fillon ekzekutimi i medias. Nëse dallon 
skedarë të ekzekutueshëm më pajisjen USB, 
ekzekutimi do të fillojë automatikisht. 

Shënime:
 f Nisja e ekzekutuesit të medias 

dhe dallimi i skedarëve të 
ekzekutueshëm mund të marrë 
pak kohë.

 f Nëse ekzekutuesi ka nisur dhe 
nuk ka pajisje të përshtatshme 
USB të lidhur, sistemi do të 
shfaqë një mesazh përkatës.

 f Nëse pajisja USB përmban një 
numër formatesh të medias 
(d.m.th. Skedarët audio, 
skedarët video dhe/ose skedarët 
e imazheve), ekzekutuesi i 
medias do të nisë automatikisht 
ekzekutimin e përmbajtjes së 
audios. Ju më pas mund të 
kaloni manualisht te pamja e 
imazheve ose ekzekutimi i 
videos (shih pjesën më poshtë).

Ekzekutuesi i medias ofron një meny në ekran 
(OSM) për të kontrolluar ekzekutimin.

Kalimi nga ekzekutimi i skedarëve 
audio, video dhe me imazhe

Nëse pajisja USB përmban një numër 
formatesh të medias (d.m.th. skedarët audio, 
skedarët video dhe/ose skedarët e imazheve), 
ju mund të kaloni nga ekzekutimi i audio, video 
dhe imazheve:
Për të kaluar te formati tjetër në dispozicion i 
medias,

 f shtyp butonin  ose  2 vazhdimisht 
derisa të ndriçohet butoni Content 
(përmbajtja) OSM.

 f Shtyp butonin MENU/OK 7.

Shënim:
Kalimi ndërmjet formateve të 
ndryshme të medias bëhet në këtë 
rend: audio - imazhe - video.

Kontrollimi i ekzekutimit

Kur ekzekutohet një skedar audio, shfaqet emri 
i skedarit dhe nëse ekziston, emri i artistit, 
emri i melodisë dhe titulli i albumit të melodisë 
përkatëse.
Kur fillon ekzekutimi i videos ose shfaqja e 
imazheve, kontrollet e ekzekutimit dhe emri i 
skedarit aktual shfaqen shkurtimisht dhe më 
pas fshihen automatikisht.

Shënim:
Në regjimin video dhe të imazheve, 
për të shfaqur kontrollet e 
ekzekutimit sërish, shtyp butonin 
MENU/OK 7

 Funksionimi
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Funksionimi

Për të kontrolluar ekzekutimin,
 f shtyp butonin  ose  2 vazhdimisht 

derisa një nga butonat e mëposhtëm të 
menysë në ekran (OSM) ndriçohet dhe më 
pas

 f shtyp butonin MENU/OK 7.

Butonat OSM për kontrollin e ekzekutimit:
 f  Ndalo/rinis ekzekutimin ose 

 shfaqjen e imazheve
 f /  Kalo te skedari i mëparshëm/tjetër
 f  Vetëm në regimin audio: Ndiz/fik 

 ekzekutimin e rastësishëm
 f  Vetëm në regimin audio: Ndiz/fik  

 përsëritjen e melodisë
 f INFO  (INFO) Vetëm në regjimin audio:  

 Shfaq informacionin e melodisë

Për të ndezur dhe fikur regjimin shpejt-
kthehu/-kërko përpara në regjimin audio dhe 
video

 f shtyp butonin  ose  2 vazhdimisht 
derisa të zgjidhet shpejtësia e dëshiruar.

Shënim:
Mund të zgjedhësh edhe një melodi 
të veçantë nga lista e melodive (shih 
pjesën “Zgjidh një skedar audio/
imazhi/video nga lista e melodive”). 
Për më tepër, për skedarët audio, 
mund të zgjidhni edhe një melodi të 
veçantë nga lista e kategorive (shih 
pjesën “Zgjedhja e një skedari audio 
nga lista e kategorive”).

Përzgjedhja e një skedari audio/
imazhi/video nga lista e skedarëve

Në regjimin video dhe të imazhit, nëse është e 
nevojshme,

 f fillimisht shtyp butonin MENU/OK 7 për 
të shfaqur kontrollet.

Për të shfaqur listën e skedarëve
 f shtyp butonin  ose  2 vazhdimisht 

derisa butoni Lista OSM  të ndriçohet.
 f Shtyp butonin MENU/OK 7.

Për të përzgjedhur dhe ekzekutuar/parë një 
skedar të veçantë,

 f në regjimin e imazhit, nëse është e 
nevojshme, shtyp butonin  ose  2 
vazhdimisht derisa lista e skedarit të 
ndriçohet.

 f shtyp butonin  ose  2 vazhdimisht 
derisa të ndriçohet skedari i dëshiruar.

 f Vetëm në regimin audio/video: Shtyp 
butonin  ose  2 vazhdimisht derisa 
butoni Select (Zgjidh) OSM të ndriçohet.

 f Shtyp butonin MENU/OK 7.

Shënim:
Për të lëvizur poshtë e lartë shpejt në 
listën e skedarëve, shtyp butonin  
ose  2 derisa butoni OSM  ose 

 të ndriçohet dhe më pas shtyp 
butonin MENU/OK 7 derisa të 
shfaqet pjesa e dëshiruar e listës.
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Funksionet e tjera të ofruara nga butonat OSM:
 f Back (Mbrapa) Kthehu tek ekzekutimi  

  aktual
 f Meta (Meta) Vetëm në regjimin  

  audio: Kalo nga lista e  
  melodive te lista e  
  kategorive (shih  
  pjesën e mëtejshme)

Përzgjedhja e një skedari audio nga 
lista e skedarëve

Hap listën e melodive (shih pjesën 
“Përzgjedhja e një skedari audio/video nga lista 
e melodive”).

Për të shfaqur listën e skedarëve,
 f shtyp butonin  ose  2 vazhdimisht 

derisa butoni Meta (Meta) OSM të 
ndriçohet.

 f Shtyp butonin MENU/OK 7.

Për të shfaqur meloditë e një kategorie të 
caktuar,

 f shtyp butonin  ose  2 vazhdimisht 
derisa të ndriçohet kategoria e dëshiruar.

 f Shtyp butonin  ose  2 vazhdimisht 
derisa butoni Select (Zgjidh) OSM të 
ndriçohet.

 f Shtyp butonin MENU/OK 7.
Shfaqen meloditë e disponueshme të 
kategorisë së zgjedhur.

Shënime:
 f Nëse kategoria e zgjedhur 

përmban nënkategori, përsërisni 
hapat e mëparshëm derisa të 

shfaqen meloditë e 
disponueshme.

 f Nëse doni të kapërceni 
mbrapsht te një nivel më i lartë i 
kategorisë, ndriçoni dhe 
konfirmoni butonin Undo 
(Zhbëj) OSM.

 f Nëse doni të kapërceni 
mbrapsht te niveli më i lartë i 
listës së kategorisë, ndriçoni dhe 
konfirmoni butonin Home 
(Kryefaqja) OSM.

 f Për të lëvizur poshtë e lartë 
shpejt në listë, shtyp butonin  
ose  2 derisa butoni OSM  
ose  të ndriçohet dhe më pas 
shtyp butonin MENU/OK 7 
derisa të shfaqet pjesa e 
dëshiruar e listës.

Për të përzgjedhur dhe ekzekutuar një melodi 
të veçantë,

 f shtyp butonin  ose  2 vazhdimisht 
derisa të ndriçohet kategoria e dëshiruar.

 f Shtyp butonin  ose  2 vazhdimisht 
derisa butoni Select (Zgjidh) OSM të 
ndriçohet.

 f Shtyp butonin MENU/OK 7.
Nis ekzekutimi i melodisë së zgjedhur.

Parametrat

Hapja/mbyllja e menysë së 
parametrave dhe zgjedhja e zërave 
të menysë

Për të hapur dhe mbyllur menynë e 
parametrave,

Funksionimi
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 Funksionimi

 f shtyp butonin MENU/OK 7.
Për të zgjedhur një zë të menysë dhe për të 
hapur nënmenynë

 f shtyp butonin  ose  2, më shumë se 
një herë nëse është e nevojshme.

 f Shtyp butonin  2.

Për ta mbyllur sërish nënmenynë,
 f shtyp butonin  2.

Për ta mbyllur menynë,
 f shtyp sërish butonin  2.

Përzgjedhja e gjuhës së menysë

 f Hap menynë Languages (Gjuhët) nga 
menyja e parametrave.

Për të zgjedhur një gjuhë,
 f shtyp butonin  ose  2, më shumë se 

një herë nëse është e nevojshme.
 f shtyp butonin MENU/OK 7 për të 

konfirmuar një parametër të ri.

Përzgjedhja e formatit të ekranit

 f Hap menynë Screen format (Formati i 
ekranit) nga menyja e Parametrave.

Për të zgjedhur një format (4:3, 16:9),
 f Shtyp butonin  ose  2.
 f shtyp butonin MENU/OK 7 për të 

konfirmuar një parametër të ri.

Përzgjedhja e standardit për 
outputin e videos

 f Hap menynë Video out (Video jasht) nga 
menyja e Parametrave.

Për të zgjedhur standardin e videos (PAL, 
NTSC),

 f Shtyp butonin  ose  2.

 f shtyp butonin MENU/OK 7 për të 
konfirmuar një parametër të ri.

Parametrizimi i kohëzgjatjes gjatë 
së cilës shfaqet informacioni në 
ekran

 f Hap menynë Info time duration 
(Informacion mbi kohëzgjatjen) nga 
menyja e Parametrave.

Për të vendosur kohëzgjatjen e ekranit (1-5 
sekonda),

 f Shtyp butonin  ose  2, më shumë se 
një herë nëse është e nevojshme.

 f shtyp butonin MENU/OK 7 për të 
konfirmuar një parametër të ri.

Rivendosja në parametrat e 
fabrikës

 f Hap zërin Reset (Rivendos) të menysë nga 
menyja e parametrave.

 f Shtyp butonin  2.
 f Shtyp butonin  ose  2 për të 

ndriçuar “Yes” (Po).
 f Shtyp butonin  2.

Pajisja fiket automatikisht dhe rivendosen 
parametrat origjinalë të fabrikës.

Kontrolli i energjisë së marrjes së 
antenës

 f Shtyp butonat MENU/OK 7 - 1 - 2 - 3 
4 në këtë sekuencë.

Do të shfaqen katër vija që tregojnë gjendjen 
aktuale të marrjes së antenave të instaluara në 
ekranin e lidhur.

 f Shtyp butonin MENU/OK 7 për ta 
fshehur sërish treguesin.
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Marrja e kanaleve 
televizive me pagesë
Për të parë kanale televizive me pagesë në 
pajisjen, duhet të keni një smartcard nga 
ofruesi juaj i kanalit televiziv me pagesë, si dhe 
një CAM (modul kushtëzues të qasjes) të 
përshtatshëm.

Priza CAM:

Për të aktivizuar marrjen e kanaleve televizive 
me pagesë,

 f fillimisht fikeni pajisjen, nëse është e 
nevojshme.

 f Hiqni kapakun e prizës CAN 
(përdorni një vegël të përshtatshme nëse 
nevojitet).

 f Lidheni CAM me smartcard të ofruesit tuaj 
të kanaleve televizive me pagesë te priza 
CAM.

 f Ndizeni sërish pajisjen.
Tani mund të shihni kanalet nga ofruesi juaj i 
kanaleve televizive me pagesë.

Ju mund të gjeni informacion rreth CAM-eve që 
përputhen në internet në faqen:
http://downloads.bosch-carmultimedia.net/

Përditësimi i softuerit
Ju mund të gjeni përditësimet e softuerit për 
këtë pajisje në internet në adresën:
http://downloads.bosch-carmultimedia.net/

Ju duhet një pajisje USB e formatuar sipas 
sistemit të skedarit FAT32 për një përditësim 
të softuerit.

 f Shkarkoni përditësimin e softuerit dhe 
ç’ngjesheni skedarin.

 f Ruajini skedarët e pangjeshur në nivelin 
më të lartë (drejtoria rrënjë) në një pajisje 
USB.

 f Në fillim fikeni pajisjen, nëse është e 
nevojshme.

 f Vendosni pajisjen USB në portën USB të 
pajisjes.

 f Ndizeni sërish pajisjen.
Përditësimi i softuerit do të dallohet 
automatikisht dhe pajisja kërkon konfirmim 
për të bërë përditësimin.

Shënim i rëndësishëm:
Mos e fikni pajisjen ose mos e hiqni 
pajisjen USB derisa përditësimi i 
softuerit të ketë përfunduar. 
Ndërprerja e përditësimit do të 
shkaktojë humbjen e të dhënave dhe 
do ta bëjë pajisjen të papërdorshme.

 f Shtyp butonin MENU/OK 7.

Shënim:
Nëse shtyp një buton tjetër përveç 
butonit MENU/OK 7 ose pret që të 
mbarojë koha (rreth 30 sek.), 
përditësimi do të anulohet dhe pajisja 
do të kthehet në funksionimin 
normal.

Marrja e kanaleve televizve me pagesë | Përditësimi i softuerit
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Fillon përditësimi dhe tregohet ecuria (në fillim 
për përditësimin e sintonizuesit dhe më pas 
për përditësimin e ekzekutuesit).
Pasi të ketë përfunduar përditësimi,

 f hiq pajisjen USB.
 f Shtyp butonin MENU/OK 7.

Pajisja fillon të funksionojë.

Lista e pajisjeve USB të përshtatshme:
 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

Shënim:
Nuk mund të ofrohet garanci për 
funksionimin e pajisjeve të tjera USB.

Të dhëna teknike

Energjia elektrike 12 V /24 V (9 – 36 V)

Konsumi aktual

Në funksionim
 12 V: 0,7 A
 24 V: 0,4 A
Korrenti maks.
 12 V: 0,85 A
 24 V: 0,46 A
Korrenti standard
 12 V: 0,55 A
 24 V: 0,3 A

Furnizimi me energji i antenës

 për antenë:  maks. 30 mA (5 V)

Marrja RF

Gjerësia e brezit
 VHF:  174 – 230 MHz
 UHF: 470 – 862 MHz
Gjerësia a brezit
 VHF:  7 MHz
 UHF: 8 MHz

Portat

HDMI
 Versioni:  1,0
USB
 Versioni:  2,0
 Sistemet e  
 skedarit të 
 mbështetur: NTFS, FAT32
 Kapaciteti i pajisjes  
 së mbështetur të  
 ruajtjes: 1 TB

Përditësimi i softuerit | Të dhëna teknike
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 Formatet e  
 mbështetura të  
 skedarëve të  
 imazhit: .png, .jpg, .bmp

Video

Regjimi i transmetimit: DVB-T, DVB-T2
Formatet: 352x240x30p
  352x288x25p 
  1920x1080x60i
  1280x720x60p/50p
Kodekët: H.264/AVC
  H.264 L4.1
  H.265 HEVC
  MPEG2
Formatet e skedarëve: .mov (MPEG-4 Video/ 
  MPEG-4 AAC)
  .mp4 (H.264/ 
  MPEG-4 AAC)
  .mpg (MPEG-1 Video/ 
  MPEG-1 Layer 2  
  (MP2))
Rezolucioni
 NTSC: 720x480x60i
 PAL: 720x576x50i

Audio

Formatet: MPEG-1/2 shtresat 1 &  
  2, 16 – 48kHz, 
  Shtresa 2: 32 –  
  384 kbps
  Shtresa 1: 32 –  
  448 kbps 
  MPEG-2/4 AAC-LC, 
  8 – 96 kHz, 
  8 – 576 kbps
  Dolby Digital AC3

Kodekët: MPEG-1/2 shtresat 1 &  
  2,
  MPEG-2/4 /AAC-LC
  Dolby Digital AC3
Formatet e  
skedarëve:  .aac, .flac, .mp3, .wav

Temperatura e funksionimit

  0 °C deri +70 °C

Temperatura e ruajtjes

  -20 °C deri +85 °C

Përmasat (Gj x L x Th)

  195 x 131 x 27 mm

Pesha afër. 800 g

Certifikimi CE, UN ECE R10

Testimi i akre.  
në  UN ECE R118

Mund të ndryshojë! 

Prodhuar me licencë nga Dolby 
Laboratories. 
Simbolet Dolby, Dolby Audio dhe 
double-D janë marka tregtare të 
Dolby Laboratories.

Të dhëna teknike
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