Not Only TV Tuner HDTV USB Hybrid LV5HD
Hybrydowy tuner cyfrowo-analogowy NotOnlyTV LV5HD to kieszonkowy tuner USB oparty na najnowszym chipsecie
ATI Theater. Podłączony do komputera umożliwia odbieranie cyfrowego i analogowego sygnału telewizyjnego.
Urządzenie wyposażone zostało w przenośną antenę oraz pilota, dzięki czemu doskonale sprawdzą się zarówno w
domu jak i na zewnątrz. Tuner służy nie tylko do odbierania telewizji i radia, ale również do nagrywania filmów i
programów telewizyjnych. Ponieważ wyposażono go w wejście AV umożliwia również digitalizowanie materiału
analogowego. Oprogramowanie TotalMedia posiada funkcję ułatwiającą odtwarzanie wszelkich plików video i muzyki.
LV5HD stanowi idealne uzupełnienie notebooka oraz komputera stacjonarnego.
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oglądanie telewizji analogowej i cyfrowej, słuchanie radia,
obsługa wszystkich formatów sygnału TV i HDTV,
automatyczne wyszukiwanie do 125 kanałów,
odtwarzanie DVD i plików video,
słuchanie muzyki, nagrywanie jej na płyty i tworzenie
własnych składanek,
przeglądanie, edycja i nagrywanie zdjęć,
nagrywanie programu TV wyzwalane adhoc lub
programowane wg harmonogramu,
nagrywanie filmów w formacie MPEG2 w rozdzielczości 720x576 (DVD PAL) do 30 klatek na sekundę
jednoczesne nagrywanie i oglądanie kilku kanałów,
timeshifting,
telegazeta,
EPG (nagrywanie wg. EPG),
możliwość odbioru i nagrywania sygnału ze złącza S-Video/AV (digitalizowanie materiału analogowego)
polskojęzyczna aplikacja Arcsoft TotalMedia

Specyfikacja
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interfejs: USB 2.0 (uwaga! nie jest kompatybilny z USB 1.1),
wejścia video: S-Video,
wejścia audio: stereo Audio L/R,
chipsety: NXP TDA18271(tuner) + ATI Theater™ HD 750 PC TV (dekoder video)
tuner telewizji cyfrowej HDTV DVB-T dekodujący formaty: MPEG2, MPEG4/AVC/H.264
radio FM
tuner telewizji analogowej w rozdzielczości: PAL 720x576 (25 FPS)/NTSC 720x480 (30 FPS), w zakresie: PAL
48.25-863,25 MHz/ NTSC 55.25-855.25 MHz, ze wsparciem fonii BTSC, EIAJ, A2, NICAM
gwarancja 24 miesiące.

Minimalne wymagania systemowe: Microsoft Windows XP/Vista/Windows 7, procesor P4 2.0 lub wyższy dla HDTV,
karta dźwiękowa, karta graficzna z przynajmniej 32MB dla HDTV, wolny port USB 2.0 (uwaga urządzenie nie jest
kompatybilne z USB 1.1), Microsoft Media Player 9.0 lub wyższy, Microsoft Direct X 9.0 lub wyższy, antena UHF/VHF do
sygnału DVB-T, antena CATV do sygnału analogowego.
Zestaw zawiera: pilot, kabel AV, antena DVB-T, dysk instalacyjny CD.

