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podporovaná rozlišení

Obraz/displej
• Analogově/digitální převodník: 10 bit, 54 MHz
• Digitálně/analogový převodník: 10 bit, 54 MHz
• Vylepšení obrazu: Posun úrovně černé, Digital 

Noise Reduction, Odstranění prokládání 
s adaptací na pohyb, Progressive Scan, 
Převzorkování videa, Zvýšení rozlišení videa

Zvuk
• Zvukový systém: Dolby Digital, Dolby Digital EX, 

Dolby Prologic II, Dolby Prologic IIx, DTS, dts ES, 
DTS Neo:6, DTS 96/24

• Vylepšení zvuku: Regulace výšek a hloubek, noční 
režim, Zdůraznění basů

• Digitálně/analogový převodník: 24 bit, 192 kHz
• Přeslech (1kHz): 95 dB
• Zkreslení a šum (1kHz): 90 dB
• Funkce Dynamic Range (1kHz): 98 dB
• Kmitočtová charakteristika: 20-48000 Hz
• Impedance: 4 Ohmy
• Maximální příkon: 2,8V
• Citlivost: 0,88 V +12 dB nastavitelné
• Odstup signál/šum: 108 db (A-vážený)
• Výstupní výkon (RMS): 6 × 100 W

Tuner/příjem/vysílání
• Pásma tuneru: VKV, VKV stereo, SV
• Počet kanálů předvoleb: 40
• Automatické digitální ladění: ano

• Automatické ukládání: ano
• Systém RDS: Typ programu, Název stanice
• Příjem v systému DAB: Pásmo III, Pásmo L, 

Informační displej

Možnosti připojení
• Čelní / boční přípojky: Vstup audio L/P, Vstup 

kompozitního videa CVBS, Vstup S-video
• Sluchátka: 3,5 mm
• Další připojení: Vstup HDMI 2x, Výstup HDMI, 

Terminál reproduktoru levý, Terminál 
reproduktoru pravý, Terminál reproduktoru 
střední, Terminál reproduktoru Surround levý, 
Terminál reproduktoru Surround pravý, Terminál 
reproduktoru Surround zadní, Výstup pro 
subwoofer, 8kanálový vícekanálový vstup, Vstup 
komponentního videa 2x, Výstup progres. 
komponentního videa, Výstup videa S-Video/
CVBS, Výstup kompozitního videa (CVBS), 
Ovládání Scart přes 2,5mm konektor, Vstup videa 
S-Video/CVBS 3x, Vstup analog. audia levý/pravý 
3x, digitální vstup pro koaxiální kabel 3x, Dig. 
vstup pro opt. kabel, Analogový audio výstup levý/
pravý 2x, Dig. koax. audio výstup, Anténa systému 
DAB, Anténa VKV

Napájení
• Napájení: 50/60 Hz, 220-240 V
• Příkon v pohotovostním režimu: < 1 W

Příslušenství
• Dodávané příslušenství: Anténa systému DAB, 

Kabel 6 cinch na Scart, Kabel 6 cinch + pin8 na 
scart, Audio kabel, Koaxiální digitální audio kabel, 
Anténa VKV/SV, 4kanálový audio cinch kabel, 
3kanálový audio cinch kabel, Síťová šňůra, 
Dálkový ovladač

• Dodávané baterie: 2 x baterie Longlife AA

Rozměry
• Hmotnost přístroje: 9 kg
• Rozměry sady (Š x V x H): 435 mm x 89 

mm x 400 mm mm
• Rozměry balení (Š x V x H): 600 mm x 219 

mm x 465 mm mm
• Hmotnost včetně balení: 11,5 kg kg
•

• Video formáty
Rozlišení Obnovovací frekvence
480i 60Hz
480p 60Hz
576i 50Hz
576p 50Hz
720p 60Hz
1080i 60Hz
1080i 50Hz

• Počítačové formáty
Rozlišení Obnovovací frekvence
640 x 480  60 Hz
800 x 600  60 Hz
1024 x 768  60 Hz
1280 x 768  60 Hz
Digitální přijímač pro domácí kino s převzorkováním rozlišení videa až na 1080i
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