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 (univerzális D-osztályú) audiofil digitális erősítő
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Támogatott képernyőfelbontás

Kép/Kijelző
• A/D átalakító: 10 bit, 54 MHz
• D/A átalakító: 10 bit, 54 MHz
• Kép javítása: Feketeszint-eltolás, Digitális 

zajcsökkentés, Mozgásadaptív sorváltás-
kiküszöbölés, Progresszív pásztázás, 
Videofelbontás felkonvertálása, Videofelbontás 
felkonvertálása

Hang
• Hangrendszer: Dolby Digital, Dolby Digital EX, 

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

• Hangkiemelés: Magas/mély hangok szabályozása, 
éjszakai mód, Fiziológiai hangerő

• D/A átalakító: 24 bit, 192 kHz
• Keresztbeszélgetés (1 kHz): 95 dB
• Torzítás és zaj (1 kHz): 90 dB
• Dinamikus tartomány (1 kHz): 98 dB
• Frekvenciaválasz: 20-48000 Hz
• Impedancia: 4 ohm
• Maximális energiabemenet: 2,8 V
• Érzékenység: 0,88 V +12 dB állítható
• Jel-zaj arány: 108 dB (A-súlyozású)
• kimenő teljesítmény (RMS): 6 x 100 W

Hangolóegység/Vétel/Adás
• Hangolási sávok: FM, FM sztereó, MW

• Előre beállított csatornák száma: 40
• Automatikus digitális hangolás
• Automatikus tárolás
• RDS: Program típus, Állomásnév
• DAB: III sáv, L sáv, Infó kijelző

Csatlakoztathatóság
• Elülső/oldalsó csatlakozók: Audio B/J bemenet, 

CVBS be, S-video be
• fejhallgató: 3,5 mm-es
• Egyéb csatlakozások: 2 HDMI bemenet, HDMI 

kimenet, Hangszóró-csatlakozó - bal, Hangszóró-
csatlakozó - jobb, Hangszóró-csatlakozó - közép, 
Surround hangszóró-csatlakozó - bal, Surround 
hangszóró-csatlakozó - jobb, Surround 
hangszóró-csatlakozó - hátsó, Mélynyomó-
kimenet, 8 csatornás be, Komponens 
videobemenet 2x, Progresszív komponens 
videokimenet, S-videó/CVBS videokimenet, 
Kompozit video kimenet (CVBS), Scart vezérlés: 
2,5 mm-es jack, S-videó/CVBS videobemenet 3x, 
Analóg bal/jobb audiobemenet 3x, digitális 
koaxiális be 3x, Digitális optikai bemenet, 2x 
analóg bal/jobb audiokimenet, Digitális koaxiális 
audiokimenet, DAB antenna, FM antenna

Áram
• Áramellátás: 50/60 Hz, 220-240 V
• készenléti üzemmód energiafelhasználása: < 1 W

Tartozékok
• Mellékelt tartozékok: DAB antenna, 6 cinch – 

scart kábel, 6 cinch + pin8 – scart kábel, 
Audiokábel, Koaxiális digitális audiokábel, FM/MW 
antenna, 4 csatornás audió cinch kábel, 3 
csatornás audió cinch kábel, Váltakozó áramú 
hálózati kábel, Távvezérlő

• Mellékelt elemek: 2 AA méretű Longlife

Méretek
• Készülék tömege: 9 kg
• Egység méretei (Sz x Ma x Mé): 435 mm x 89 

mm x 400 mm mm
• Csomagolás mérete (Sz x Ma x Mé): 600 

mm x 219 mm x 465 mm mm
• Súly csomagolással együtt: 11,5 kg kg
•

• Videoformátumok
Felbontás Frissítési sebesség
480i  60 Hz
480p  60 Hz
576i  50 Hz
576p  50 Hz
720p  60 Hz
1080i  60 Hz
1080i  50 Hz

• Számítógépes formátumok
Felbontás Frissítési sebesség
640 x 480  60 Hz
800 x 600  60 Hz
1024 x 768  60 Hz
1280 x 768  60 Hz
Digitális AV receiver-rendszer akár 1080i soros video-felkonvertálással
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 videokimeneti jel HDMI-n (nagy 
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TS ES 6.1 csatornás formátumok, 
al, melyet a Dolby Digital és DTS 
 A formátumok élethű térbeli 
etővé a teljes 360 fokos 
pl. a hang az egyik oldalról a 

zás
asting (DAB) a legmodernebb 
ia. Ez lehetővé teszi kedvenc 
iszta, közel CD- minőségben 
enfelül a rádióállomások még 
ll rendelkezésre, és az árnyékoló 
k vagy az időjárás okozta 
múlté. Mivel a DAB rádiójel 
ók szöveget is sugározhatnak, 
iók, hírek, sporteredmények, 

k, közvetlenül az Ön 
dás még sohasem szólt ilyen jól.

ítő
ő egy teljesen digitális, D osztályú 
rveztek, hogy a lehető legkisebb 
s a lehető legjobb mérési 
. A „teljesen visszacsatolás 
angerősítő a legigényesebbek 
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