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Kristálytiszta TV kép HD-ben: élvezze az FTA 
tv csatornák tökéletes képét és kiváló hangját 
valamint a számtalan kényelmi szolgáltatást: USB 
csatlakozó a készülék elején szoftver frissítéshez, 
video, zene lejátszás és képnézegetés külső tárolóó 
egység segítségével, időzítő funkció, kedvencek 
lista, EPB, teletext, többnyelvű feliratozás és audio 
hang támogatás.

 HDTV (1080i) beltéri egység szabadon fogható 
földi digitális tv és rádió csatornák vételére
 USB port video és zene lejátszásra, képek 
nézegetésére és szoftver frissítésre***
 Csatornaszám megjelenítésére alkalmas kijelző
 1000 csatornás memória kapacitás 
 A kezelő által beállítható csatornaszámok 
támogatása
 Kristálytiszta tv kép és kiváló hang
 Elektronikus program újság (EPG) a jelenlegi/
következő műsor információ megjelenítésére, vagy 
akár 7 napos műsorinformáció megjelenítésére**

Kivételes HDTV élmény – 
multimédia USB-n keresztül

Videofelvétel USB csatlakozón 
keresztül

* Függően a helyi végeli viszonyoktól
** Elérhetőség függ a helyi műsorszolgáltatótól
*** STRONG nem garantálja a listában felsorolt video fájlok lejátszását, mert ez függ a használt codec-től , data bit rate-től és felbontástól.
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Földi digitális HD 
beltéri egység SRT 8110
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 HDTV (1080i) beltéri egység szabadon fogható 
földi digitális tv és rádió csatornák vételére
 USB port video és zene lejátszásra, képek 
nézegetésére és szoftver frissítésre***
 Csatornaszám megjelenítésére alkalmas kijelző
 1000 csatornás memória kapacitás 
 A kezelő által beállítható csatornaszámok 
támogatása
 Kristálytiszta tv kép és kiváló hang
 Elektronikus program újság (EPG) a jelenlegi/
következő műsor információ megjelenítésére, vagy 
akár 7 napos műsorinformáció megjelenítésére**
 Alacsony áramfelvétel: készenléti állapotba 
kapcsol meghatározott idő elteltével
 Események keresése közvetlenül az EPG-ből
 Többnyelvű DVB feliratozás és audio hang 

1. DVB-T Antenna
2. TV (koax.) vagy 

2. beltéri egység
3. Digitális erősítő

4. TV (SCART)
5. DVD/Video recorder
6. TV (HDMI)
7. Tápkábel

STRONG kijelenti, hogy a fentiek megfelelnek az alapvető elvárásoknak és más erre vonatkozó irányelvek 
szabályozásának. CE 2004/108/EEC and 73/23EEC; RoHS 2002/95EEC
A változtatás jogát fenntartjuk. Folyamatos kutatási és fejlesztési tevékenységünk következtében a termékek műszaki 
specifikációja, megjelenése megváltozhat. A terméknév szintén tulajdonosának védjegye vagy bejegyzett védjegye.
© STRONG 2010. All rights reserved.  02/2010

Demodulátor DVB-T
Moduláció: COFDM
Demoduláció: QSPK, 16/64QAM
IF sávszélesség: 7 or 8 MHz
Guard interval: 1/4, 1/8 1/16, 1/32
Code rate: 1/2, 2/3, 3/4, 5/6, 7/8

Video Dekóder
Profile level: MPEG-2 MP@ML, MP@HL, 
MPEG-4 H.264/AVC
Bemeneti arány: Max. 90 Mbit/s
Képarány: 4:3 Pan & Scan, Letterbox, 16:9
Frame rate: 25 Hz (PAL), 30 Hz (NTSC)
Video felbontás: 576p, 720p, 1080i

Audio Dekóder:
Audio dekódolás: MPEG-1 Layer 1 & 2, 

AAC, Dolby Downmix
Audio mód: Mono L/R, Stereo, AC 3
Frequency response: ~20 kHz, +/-2 dB
60 Hz ~ 18 kHz <+/- 0.5 dB
Mintavételezés: 32, 44.1, 48 kHz

Tuner DVB-T
Csatlakozó típus: Female, IEC60169-2, 
75 Ohm nominal
Frekvencia tartomány: VHF: 174 ~ 230 MHz
UHF: 470 MHz to 860 MHz
Signal level: -82 dBm ~ -25 dBm
COFDM spectrum: COFDM 2K/8K-Carrier
Antenna tartozék: 5 V DC max. 50 mA, 
túltöltés védelem

Rendszer és Memória
CPU: MSD7828
Flash memória: 4 Mbytes
Rendszer memória: 128 Mbytes

Multimédia:
Video lejátszás – többféle formátum támogatása 
(MPG, MPEG, TS, VOB, MP4, AVI…)*
Audio lejátszás – MP3, WMA formátumok
Kép nézegetés – JPG, BMP formátumok

Csatlakozók
ANT IN; TO TV
TV SCART (RGB, CVBS, Audio L/R 
kimenet hangerő szabályzással)
VCR Scart (CVBS, Audio L/R)
HDMI (V/A - kimenet) Type A -Version:1.0

S/PDIF Dolby Digital kimenet (Koaxiális)
USB 2.0, Type A Connector

General Data:
Bementi feszültség: 100 – 240 V AC  50/60 Hz
Teljesítmény felvétel: max. 8 W
Készenléti állapotban: 0.60 W (külső tároló 
eszköz nélkül)
Működési hőmérséklet: 0 °C ~ 40 °C
Tárolási hőmérséklet: -10 °C ~ 50 °C
Üzemi páratartalom: 10~85% RH, nem 
kondenzált
Méret (SZ x M x M): 220 x 165 x 45 mm
Súly: 1.2 kg

EAN code SRT 8110 : 8717 185 445 015
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támogatás**
 Teletext támogatás
 Kedvencek lista tv és rádió csatornákhoz
 Gyermekzár funkció a menü és a beállított 
csatornák zárolása
 Többnyelvű OSD menü
 Szoftver frissítés USB 2.0 porton keresztül
 Automatikus és kézi keresési funkciók
 Számos kézi beállítási lehetőség: zárolás, 
mozgatás, szűrés, ugrás, törlés és keresés
 Bekapcsolás az utoljára nézett csatornán
 Energiatakarékos automata készenléti állapot funkció
 Video kimenetek: HDMI, SCART (RGB, CVBS)
 Digitális hangkimenet(S/PDIF) koaxiális
 UHF/VHF Tuner loop-through funkcióval
 5 V kimenetes aktív antenna támogatás
 Választható kimenet 1080i, 720P és 576P 
 MPEG-2, MPEG-4 és H.264 támogatás
 Kimenetek: ANT IN, TO TV, 1 TV Scart (RGB/
CVBS), 1 DVD/VCR Scart (CVBS), HDMI, S/PDIF 
Koaxiális, USB

Földi digitális HD 
beltéri egység SRT 8110

* Függően a helyi végeli viszonyoktól
** Elérhetőség függ a helyi műsorszolgáltatótól
*** STRONG nem garantálja a listában felsorolt video fájlok lejátszását, mert ez függ a használt codec-től , data bit rate-től és felbontástól.

* STRONG nem garantálja a listában felsorolt video fájlok lejátszását, mert ez függ a használt codec-től , data bit rate-től és felbontástól.


