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Ondersteunde beeldschermresolutie

Beeld/display
• A/D-converter: 10-bits, 54 MHz
• D/A-converter: 10-bits, 54 MHz
• Beeldverbetering: Black Level Shift, Digital Noise 

Reduction, Motion adaptive de-interlacing, 
Progressive Scan, Video Upsampling, Video-
upscaling

Geluid
• Geluidssysteem: Dolby Digital, Dolby Digital EX, 

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

• Geluidsverbetering: Treble- en bassregeling, 
Nachtstand, Volume

• D/A-converter: 24-bits, 192 kHz
• Crosstalk (1kHz): 95 DB
• Vervorming en ruis (1 kHz): 90 DB
• Dynamisch bereik (1 kHz): 98 DB
• Frequentierespons: 20 - 48.000 Hz
• Impedantie: 4 ohm
• Maximaal ingangsvermogen: 2,8 V
• Gevoeligheid: 0,88 V +12 dB instelbaar
• Signaal/ruis-verhouding: 108 db (A-gewogen)
• Uitgangsvermogen (RMS): 6 x 100 W

Tuner/ontvangst/overdracht
• Tunerbereik: FM, FM-stereo, MW
• Aantal voorkeurzenders: 40

• Automatisch digitaal afstemmen
• Automatisch opslaan
• RDS: Programmatype, Zendernaam
• DAB: Band III, Band L, Infodisplay

Connectiviteit
• Aansluitingen aan de voor- en zijkant: Audio L/R 

in, CVBS in, S-video in
• Hoofdtelefoon: 3,5 mm
• Andere aansluitingen: HDMI-ingang 2x, HDMI uit, 

Luidsprekerterminal links, Luidsprekerterminal 
rechts, Luidsprekerterminal midden, Surround-
luidsprekerterminal links, Surround-
luidsprekerterminal rechts, Surround-
luidsprekerterminal achter, Subwoofer uit, 8-
kanaals multichannel-ingang, Component Video-
ingang 2x, Component Video uit Progressive, S-
Video/CVBS-video-uitgang, Samengestelde video 
uit (CVBS), SCART-bediening via 2,5 mm 
aansluiting, S-Video/CVBS-video-ingang 3x, 
Analoge audio-ingang links/rechts 3x, digitale 
coaxiale ingang 3x, Digitale optische ingang, 
Analoge audio links/rechts uit 2 x, Digitale, 
coaxiale audio uitgang, DAB-antenne, FM-antenne

Voeding
• Stroomvoorziening: 50/60 Hz, 220 - 240 V
• Stroomverbruik in stand-by stand: < 1 W

Accessoires
• Meegeleverde accessoires: DAB-antenne, 6 cinch 

naar SCART-kabel, 6 cinch + 8-pins naar SCART-
kabel, Audiokabel, Coaxiale digitale audiokabel, 
FM/MW-antenne, 4-kanaals audio cinch-kabel, 3-
kanaals audio cinch-kabel, AC-netsnoer, 
Afstandsbediening

• Batterijen inbegrepen: 2 x Longlife AA

Afmetingen
• Gewicht van het apparaat: 9 kg
• Afmetingen van set (B x H x D): 435 mm x 89 

mm x 400 mm mm
• Afmetingen van verpakking (B x H x D): 600 

mm x 219 mm x 465 mm mm
• Gewicht (incl. verpakking): 11,5 kg kg
•

• Videoformaten
Resolutie Herhalingsfrequentie
480i  60Hz
480p  60Hz
576i  50Hz
576p  50 Hz
720p  60Hz
1080i  60Hz
1080i  50Hz

• Computerformaten
Resolutie Herhalingsfrequentie
640 x 480  60 Hz
800 x 600  60 Hz
1024 x 768  60 Hz
1280 x 768  60 Hz
Digitaal AV-receiversysteem met video upscaling tot 1080i
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