CD 730
Conversor e gravador digital
O conversor e gravador digital CD 730 proporciona
imagem e som com qualidade digital* na sua TV.
Tem funções práticas e usuais para toda a família,
como gravação dos programas favoritos e
gerenciamento dos canais apropriados.
* Depende da disponibilidade de sinal digital na sua região.

» Transmite sinal digital para qualquer modelo de TV¹;
» Permite conectar pen drive ou HD externo (não inclusos) para
reproduzir vídeos, fotos e músicas na TV;
» Grava em tempo real ou por agendamento em pen drive ou
HD externo²;
» Função Controle dos pais: bloqueia programas de acordo
com a classificação etária³;
» Filtro 4G: minimiza possíveis interferências do 4G no sinal de
TV;
» Display em LED para identificação do canal no qual está
sintonizado.

¹ Compatível com TVs que possuem entrada HDMI ou AV. Apenas cabo AV incluso.
² O agendamento da gravação utiliza o horário informado pela emissora de TV.
³ Essa função depende de informação enviada pela emissora de TV.

Especificações técnicas
Portas de saída

HDMI e RCA (áudio e vídeo)

Consumo

8W

Tensão

5 Vdc / 1,2 A (fonte externa 110-220 V~ 50/60 Hz)

Formatos de imagem compatíveis

PNG, JPEG e BMP

Formatos de áudio compatíveis

WAV, AAC, FLAC, MP3, OGG e MP2

Formatos de vídeo compatíveis

MP4, AVI, MOV, MKV, MPEG-1, MPEG-2, VOB e MPG

Dimensão da embalagem (L × A × P)

35x190x150 mm

Peso

0,38 Kg

Conteúdo da embalagem

1 conversor digital, 1 controle remoto, 1 fonte de alimentação, 1 cabo AV e 1
manual do usuário.
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Cenário de integração
Para utilizar o CD 730 e necessário que o sinal digital de TV terrestre esteja disponível na região, pois sua ausência
impossibilita o funcionamento do produto, além de uma antena de TV (interna ou externa) que capte os canais
digitais.
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