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Støttet skjermoppløsning

Bilde/skjerm
• A/D-konverter: 10 bit, 54 MHz
• D/A-omformer: 10 bit, 54 MHz
• Bildeforbedring: Svartnivåjustering, Digital 

støyreduksjon, Bevegelsesadaptiv de-interlacing, 
Progressive Scan, Videooppsampling, 
Videooppskalering

Lyd
• Lydsystem: Dolby Digital, Dolby Digital EX, Dolby 

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

• Lydforbedringer: Diskant- og basskontroll, 
Nattmodus, Volum

• D/A-omformer: 24 bit, 192 kHz
• Crosstalk (1 kHz): 95 dB
• Forvrengning og støy (1 kHz): 90 dB
• Dynamisk område (1 kHz): 98 dB
• Frekvensområde: 20–48 000 Hz
• Impedans: 4 ohm
• Maksimal inngangseffekt: 2,8 V
• Følsomhet: 0,88 V +12 dB justerbar
• Signal-til-støy-forhold: 108 db (A-veiet)
• Utgangseffekt (RMS): 6 x 100 W

Tuner/mottak/sending
• Tunerbånd: FM, FM Stereo, MW

• Antall forhåndsinnstilte kanaler: 40
• Automatisk digital tuning
• Automatisk lagring
• RDS: Programtype, Stasjonsnavn
• DAB: Bånd III, Bånd L, Infovisning

Tilkoblingsmuligheter
• Front-/sidetilkoblinger: Audio v/h inn, CVBS inn, 

S-video inn
• Hodetelefon: 3,5 mm
• Andre tilkoblinger: HDMI inn 2x, HDMI ut, 

Høyttalerterminal venstre, Høyttalerterminal 
høyre, Høyttalerterminal senter, 
Høyttalerterminal surround venstre, 
Høyttalerterminal surround høyre, 
Høyttalerterminal surround bak, Subwoofer-
utgang, 8-kanals multikanal inn, 
Komponentvideoinngang 2x, Komponentvideo ut 
progressiv, S-Video-/CVBS video-utgang, 
Komposittvideo (CVBS) ut, Scart-kontroll via 2,5 
mm jackkontakt, S-Video-/CVBS video-inngang 
3x, Analog lyd venstre/høyre inn 3x, digital 
koaksial inn 3x, Digital optisk inngang, Analog lyd 
venstre/høyre ut 2x, Digital koaksial lydutgang, 
DAB-antenne, FM-antenne

Effekt
• Strømforsyning: 50/60 Hz, 220–240 V
• Effektforbruk i standby: < 1 W

Tilbehør
• Vedlagt tilbehør: DAB-antenne, 6 cinch-til-Scart-

kabel, 6 cinch- + pin8-til-scart-kabel, Lydkabel, 
Koaksial digital lydkabel, FM/MW-antenne, 4-
kanals audio-cinch-kabel, 3-kanals audio-cinch-
kabel, Nettledning, Fjernkontroll

• Inkludert batterier: 2 Longlife AA-batterier

Mål
• Vekt, apparat: 9 kg
• Mål på apparat (B x H x D): 435 mm x 89 

mm x 400 mm mm
• Emballasjemål (B x H x D): 600 mm x 219 

mm x 465 mm mm
• Vekt, inkl. emballasje: 11,5 kg kg
•

• Videoformater
Oppløsning Oppdateringsfrekvens
480i  60 Hz
480p  60 Hz
576i  50 Hz
576p  50 Hz
720p  60 Hz
1080i  60 Hz
1080i  50 Hz

• Datamaskinformater
Oppløsning Oppdateringsfrekvens
640 x 480  60 Hz
800 x 600  60 Hz
1024 x 768  60 Hz
1280 x 768  60 Hz
Digitalt AV-receiversystem med videooppskalering opp til 1080i
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