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Δορυφορικοί Δέκτες - Τοπικά και Διεθνή Κανάλια
DVB-S format RECEIVER - Digital Satellite Receiver
Ψηφιακός Δορυφορικός Δέκτης - Τοπικά και Διεθνή Κανάλια
DVB-S RECEIVER DVB-1001 - Digital Satellite Receiver

DVB-S FEATURES:

SCPC/MCPC full compatible, receives all domestic and overseas digital programs
Receives satellite digital TV / digital audio program of DVB-S format
Picture-in-picture, game and calendar
22KHz and DiSEqC1.0 control signal
Power failure memory, signal strength and quality indicator
High-reliability switch power supply (AC80-270V)
Compatible to both graph and text, able to receive graph and text information
Left, right and stereo audio channels
RS-232 interface, upgradeable software
Two-way AV output
LNB dual-polarization control
Stores up to 700 channels
Ultra low interval limit (<2.2db)
Chinese and English menu
Compatible to C/Ku band
PID value setting
As of 5-03-07-Δασμοί Εισαγωγής /Customs Tax:17,23 %
NTdittoCODE - Πιστοποιητικά και προδιαγραφές προϊόντων είναι στην διάθεση σας. Επιλέξτε είδος και ζητήστε της προδιαγραφές.

Τιμή Εργοστασίου: €16.50 - ανά τεμάχιο

Συμπεριλαμβάνονται τα αξεσουάρ-(if any)-FOB Shenzhen
Η τιμή δεν συμπεριλαμβάνει δασμούς και μεταφορά
Ανάλογα με την ποσότητα, προκύπτουν επιπλέον εκπτώσεις

2007 - March Prices Expected.
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Ψηφιακός Δορυφορικός Δέκτης - Τοπικά και Διεθνή Κανάλια
DVB-T RECEIVER DVB-908B - Digital Satellite Receiver

FEATURES:
•

Supports all transmission modes of DVB_T standard (QPSK, QAM16, QAM64 etc).

•

Supports all modes of the DVB_T specification including 2k and 8k FFT.

•

Netware search all channel.

•

Plug and play self-installing program set up.

•

256 color OSD with 720 X 576 resolutions.

•

RS-232 serial data transfer interface with max 115K-baud rate.

•

CVBS & Y/C video out.

•

Manual PID insertion.

•

2 SCART (TV.VCR.), RCA (Video, Audio L/R, 0/12V).

•

CD quality audio sound.

•

4:3, 16:9 screen format selectable.

•

Tele text Supported Through VBI

•

Total 1,000 channels programmable (TV + Radio).

•

PIG Function (Picture In Graphic).

•

Super low threshold Sharp Tuner.

•

Full frequency range from 51 to 858 MHz.

•

Multi-Language function (Menu, Audio).

•

Full channel edit (favorite, rename, lock, skip, delete, sort, move).

As of 5-03-07-Δασμοί Εισαγωγής /Customs Tax:17,23 %
NTdittoCODE - Πιστοποιητικά και προδιαγραφές προϊόντων είναι στην διάθεση σας. Επιλέξτε είδος και ζητήστε της προδιαγραφές.

Τιμή Εργοστασίου: €25.00 - ανά τεμάχιο

Συμπεριλαμβάνονται τα αξεσουάρ-(if any)-FOB Shenzhen
Η τιμή δεν συμπεριλαμβάνει δασμούς και μεταφορά
Ανάλογα με την ποσότητα, προκύπτουν επιπλέον εκπτώσεις
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Ψηφιακός Δορυφορικός Δέκτης - Τοπικά και Διεθνή Κανάλια
DVB-T RECEIVER DVB-688A - Digital Satellite Receiver

FEATURES:
•

Supports all transmission modes of DVB T standard (QPSK, QAM16, QAM64 etc).

•

Supports all modes of the DVB_T specification including 2k and 8k FFT.

•

Netware search all channel.

•

Plug and play self-installing program set up.

•

256 color OSD with 720 X 576 resolution

•

RS-232 serial data transfer interface with max 115K-baud rate.

•

CVBS & Y/C video out.

•

Manual PID insertion.

•

2 SCART (TV.VCR.), RCA (Video, Audio L/R, 0/12V).

•

CD quality audio sound.

•

4:3, 16:9 screen format selectable.

•

Tele text Supported Through VBI

•

Total 1,000 channels programmable (TV + Radio).

•

Full frequency range from 51 to 858 MHz.

•

Multi-Language function (Menu, Audio).

•

Full channel edit (favorite, rename, lock, skip, delete, sort, move).

As of 5-03-07-Δασμοί Εισαγωγής /Customs Tax:17,23 %
NTdittoCODE - Πιστοποιητικά και προδιαγραφές προϊόντων είναι στην διάθεση σας. Επιλέξτε είδος και ζητήστε της προδιαγραφές.

Τιμή Εργοστασίου: €25.00 - ανά τεμάχιο

Συμπεριλαμβάνονται τα αξεσουάρ-(if any)-FOB Shenzhen
Η τιμή δεν συμπεριλαμβάνει δασμούς και μεταφορά
Ανάλογα με την ποσότητα, προκύπτουν επιπλέον εκπτώσεις
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Tel: 0030-22410-36349|| 0030-22410-36359 - Mob: 693 4019728 - Mr. Sisamotos
E-Mail: ems1349@otenet.gr ||MSM: emscamlive@hotmail.com

Γενικές Πληροφορίες - General Information
Οι συνεχείς παγκόσμιες πιέσεις προς την Κίνα για μείωση των επιδοτήσεων στα Εργοστάσια, αναγκάζει τα
εργοστάσια να αυξάνουν της τιμές τους ανάλογα με την ποσοστιαία μονάδα μειώσεις που υφίσταται ο κλάδος.
Αυτό στην συνέχεια, μας αναγκάζει, πρώτον να επιβεβαιώνουμε όλες της τιμές και δεύτερων, να περιορίσουμε την
ισχύ των τιμών χονδρικής μας στης 30 ημέρες.
Η Ποσότητα προσδιορίζει των όγκο προϊόντων ,
που στην συνέχεια καθορίζει την επιλογή 20 η 40 ποδών Κοντέϊνερ.
(20ποδων Κοντέϊνερ = 27 κυβικά - 40ποδων Κοντέϊνερ = 54 κυβικά)
ΔΕΙΓΜΑΤΑ / ORDERING SAMPLES
Τα δείγματα αποστέλλονται αντικαταβολή μέσω του DHL
λογαριασμού που διαθέτουμε.

ΓΡΗΓΟΡΕΣ ΕΠΑΝΑΛΗΨΕΙΣ - ΜΙΝΙ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΕΣ / RE-ORDERING
Ποσότητα - 3 C B M SEA FREIGHT:
Για μικρότερες ποσότητες του ενός ΚΟΝΤΕΙΝΕΡ 20 ποδών, χρησιμοποιούμε Ξύλινο κιβώτιο,
Τριών (3 CBM) κυβικών μέτρων όγκου, και παραλαμβάνουμε μέσα σε <Consolidated Container>.
Διαχείριση Εισαγωγών / Εξαγωγών: ATHENS - EUROCOM - Διαχείριση: Κος Τ. ΒΑΡΒΕΡΗΣ

EMS-17-08-06

Η τιμές εργοστασίου μας δεν συμπεριλαμβάνουν δασμούς και μεταφορά.
Οι ΔΑΣΜΟΙ συν υπολογίζονται και το κόστος ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ
δίδετε σαν ξεχωριστό σύνολο

Ανάλογα με την ποσότητα μπορούν να προκύψουν επιπλέον εκπτώσεις
NEW TECH CORPORATION, ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΟΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ
ΓΙΑ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ ΚΥΠΡΟ ΕΓΓΥΩΝΤΑΙ ΤΗΝ ΚΑΛΗ ΠΑΡΑΔΟΣΗ,
ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗ Η ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΧΡΗΜΑΤΩΝ
Όλα τα Προϊόντα, σε καθαρά Τιμές Εργοστασίου μόνο από την ΕΚΘΕΣΗ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΩΝ ΚΙΝΑΣ ΑΠΩ ΑΝΑΤΟΛΗΣ
Η ΕΚΘΕΣΗ Μετακόμισε από τα ΠΟΛΥΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΠΑΝΤΕΛΑΙΟΣ - Θα μας βρείτε σε νέες Εκθεσιακές Εγκαταστάσεις
από Μάρτιο 2007 - Γραφεία: Καρπάθου 41, Ρόδος 85100-Τηλ: 0030-22410-36349 || 0030-22410-36359
Mob: 693 4019728 - Mr. Sisamotos - www.new-tech-corporation-sa.com

Sisamotos OE-New Tech - 01-01-07
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