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Pura diversão em TV em Alta Defi nição. Desfrute 
de imagens excepcionais e de um som excelente 
dos programas de TV FTA e da variedade e 
conveniência das funções: Conector USB no painel 
dianteiro para actualização de software, gravação 
de programas de Rádio e TV e reprodução de 
vídeos, música e fotografi as a partir de dispositivos 
de armazenamento externos, funções do 
temporizador, EPG, teletexto e mais.

 Receptor HDTV (1080i) para programas de 
Rádio e TV digital* não codifi cados através de 
antena terrestre
 Porta USB para actualização de software, 
gravação de programas de Rádio ou TV, 
reprodução de vídeos e fi cheiros de música e 
visualização de fotografi as***
 Visor com afi xação do número do canal ou da hora
 Capacidade de memória para 1000 canais
 Suporta a numeração de canais como fornecido 
pelo operador

Excepcional em HDTV – 
multimédia via USB

Capacidade de gravação 
USB

* Subject to your local signal conditions
** Availability depending on broadcaster
*** STRONG cannot guarantee the playback of video fi les although extensions are listed, as it depends on codec used, data bit rate and resolution.
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Receptor Terrestre Digital 
de Alta Defi nição SRT 8110
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  Imagens de TV excepcionalmente claras e nítidas 
e excelente som
 Guia Electrónico de Programas de TV (EPG) 
para informações no ecrã sobre eventos actuais/
seguintes até 7 dias**
 Poupança de energia: passa para o modo de espera 
após decorrido um determinado tempo defi nido
 Marcação de eventos directamente do EPG
 Suporte** completo de pista de áudio e legendas 
DVB em vários idiomas
 Suporte teletexto
  Lista de favoritos para programas de TV e Rádio
 Função de bloqueio parental do menu e controlo 
da classifi cação
 Suporte multi-idiomas no menu do ecrã (OSD)
 Actualização de software através da porta USB 2.0

1. Antena DVB-T
2. TV (coax) ou receptor extra
3. Amplifi cador de 

Áudio Digital

4. TV (SCART)
5. DVD/Video gravador
6. TV (HDMI)
7. Cabo de alimentação

A STRONG declara que este item está em conformidade com os requisitos básicos e outros regulamentos relevantes das 
directivas CE 2004/108/EEC e 73/23EEC RoHS 2002/95EEC 
Sujeito a alterações. Em consequência da pesquisa contínua e do desenvolvimento das especifi cações técnicas, o design e 
o aspecto dos produtos podem variar. Todos nomes de produtos são marcas comerciais ou marcas comerciais registadas 
dos seus respectivos proprietários.
© STRONG 2010. Todos os direitos reservados. 02/2010

Desmodulador DVB-T
Modulação: COFDM
Desmodulação: QSPK, 16/64QAM
Largura de banda de IF: 7 ou 8 MHz
Intervalo de Guarda: 1/4, 1/8 1/16, 1/32
Velocidade do Código: 1/2, 2/3, 3/4, 5/6, 7/8

Descodifi cador de Vídeo
Nível do Perfi l: MPEG-2 MP@ML, MP@
HL, MPEG-4 H.264/AVC
Velocidade de Entrada: Máx. 90 Mbits/seg
Proporções da Imagem: 4:3 Pan & Scan, 
Letterbox, 16:9
Taxa de Quadros: 25 Hz para PAL, 30 Hz 
para NTSC
Resolução Vídeo: 576p, 720p, 1080i

Descodifi cador de Áudio:
Descodifi cação de Áudio: MPEG-1 Layer 1 
& 2, AAC, Dolby Downmix
Modo de Áudio: Mono L/R, Estéreo, AC 3
Resposta de Frequência: ~20 kHz, <+/-2dB
60 Hz ~ 18 kHz <+/- 0.5 dB
Taxa de Amostragem: 32, 44,1, 48 kHz

Sintonizador DVB-T
Tipo de conector: Fêmea, IEC60169-2, 
75 Ohm nominal
Gama de Frequências: VHF: 174 ~ 230 MHz
UHF: 470 MHz a 860 MHz
Nível do Sinal: -82 dBm ~ -25 dBm
Espectro COFDM: COFDM 2K/8K-Portadora
Alimentação da Antena: 5 V CC, máx. 
50mA, protegido contra sobrecargas

Sistema e Memória
CPU: MSD7828
Memória Flash: 4 Mbytes
Memória do Sistema: 128 Mbytes

Multimédia:
Reprodução de vídeo – suportado em 
vários formatos (MPG, MPEG, TS, VOB, 
MP4, AVI…)*
Reprodução de áudio – formatos MP3, WMA
Visualização de imagens formatos JPG, BMP

Conectores
ANT IN; TO TV
TV SCART (RGB, CVBS, Saída de Áudio 
L/R esquerda/direita
Scart VCR (CVBS, Áudio L/R)

HDMI (V/A -Output) Tipo A -Versão:1.0
Saída S/PDIF Dolby Digital (Coaxial)
USB 2.0, Conector Tipo A 

Dados Gerais:
Gama de Tensão de Entrada: 100 – 240 V 
CA 50/60 Hz
Consumo de Energia: máx. 8 W
Consumo de Energia em Standby: 0.60 W 
(sem dispositivo USB externo)
Temperatura de Funcionamento: 0 ~ 40 °C
Temperatura de Armazenamento: -10 ~ 50 °C
Humidade relativa em operação: 10~85% 
HR, sem condensação
Dimensões (L x P x A) em mm: 220 x 165 x 45
Peso: 1,2 kg
Code SRT 8110 : 8717 185 445 015
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 Funções de pesquisa de canais automática e manual
 Muitas opções de processamento de canais: bloquear, 
deslocar, ordenar, saltar, eliminar e procurar
  Ligação com visualização do último canal 
sintonizado
 Função de espera automático para economizar o 
consumo de energia
 Saídas de Vídeo: HDMI, SCART (RGB, CVBS)
 Som digital através de saída coaxial (S/PDIF) 
mediante ligação ao amplifi cador digital
 Sintonizador UHF/VHF com função loop-through
 Suporte para antena activa através de saída 5V
 Saída seleccionável para os formatos 1080i, 720P 
e 576P
 Suporta MPEG-2, MPEG-4 e H.264

  Ligações: ANT IN, TO TV, 1 TV Scart (RGB/
CVBS), 1 DVD/VCR Scart (CVBS), HDMI, 
S/PDIF coaxial

Digital High Defi nition 
Terrestrial Receiver SRT 8110

* Sujeito às condições locais do seu sinal
** Disponibilidade conforme o transmissor.
*** A STRONG não pode garantir a reprodução de fi cheiros de vídeo embora as extensões sejam aqui indicadas, uma vez que depende do codec 

* A STRONG não pode garantir a reprodução de fi cheiros de vídeo embora as extensões sejam aqui indicadas, uma vez que depende do codec 
utilizado, da velocidade de transmissão de dados e da resolução.


