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Resolução Suportada do Ecrã

Imagem/Visualização
• Conversor A/D: 10 bits, 54 MHz
• Conversor D/A: 10 bits, 54 MHz
• Melhoramento de imagem: Mudança do nível de 

pretos, Redução de Ruído Digital, De-interlacing 
adaptável de movimento, Varrimento Progressivo, 
Upsampling de vídeo, Melhoramento de vídeo

Som
• Sistema de som: Dolby Digital, Dolby Digital EX, 

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

• Melhoramento do Som: Controlos de Graves e 
Agudos, Modo Nocturno, Nível de volume

• Conversor D/A: 24 bits, 192 kHz
• Diafonia (1kHz): 95 dB
• Distorção e Ruído (1kHz): 90 dB
• Limites Dinâmicos (1kHz): 98 dB
• Frequência de resposta: 20-48.000 Hz
• Impedância: 4 Ohms
• Entrada máxima de corrente: 2,8 V
• Sensibilidade: 0,88 V + 12 dB, ajustável
• Relação sinal/ruído: 108 dB (Valor A)
• Potência de saída (RMS): 6 x 100W

Sintonizador/Recepção/Transmissão
• Bandas do Rádio: FM, FM estéreo, MW
• Número de canais predefinidos: 40

• Sintonização digital automática
• Memorização automática
• RDS: Tipo de Programa, Nome da Estação
• DAB: Banda III, Banda L, Visor de informações

Conectividade
• Ligações Frontais/Laterais: Entrada áudio L/R, 

Entrada CVBS, Entrada S-video
• Auscultadores: 3,5 mm
• Outras ligações: 2 entradas HDMI, Saída HDMI, 

Terminal de altifalante, esquerda, Terminal de 
altifalante, direita, Terminal de altifalante, centro, 
Terminal de altifalante, surround esq., Terminal de 
altifalante, surround dir., Terminal de altifalante, 
surround tras., Saída do subwoofer, Entrada 
multicanais para 8 canais, Entrada de vídeo 
Componente 2x, Saída Progressiva Vídeo 
Componente, Saída de vídeo S-Video/CVBS, Saída 
vídeo composto (CVBS), Controlo Scart via 
tomada de 2,5 mm, Entrada de vídeo S-Video/
CVBS 3x, Entrada analógica áudio Esq/Dir 3x, 
Entrada coaxial digital 3x, Entrada óptica digital, 
Saída analógica áudio Esq/Dir 2x, Saída coaxial de 
áudio digital, Antena DAB, Antena FM

Corrente
• Alimentação: 50/60 Hz, 220-240 V
• Consumo de energia em modo de espera: < 1 W

Acessórios
• Acessórios Incluídos: Antena DAB, Cabo cinch 6 

para Scart, Cabo cinch 6 + pin8 para scart, Cabo 
áudio, Cabo áudio digital coaxial, Antena FM/MW, 
Cabo cinch para áudio, 4 canais, Cabo cinch para 
áudio, 3 canais, Cabo de alimentação CA, 
Telecomando

• Pilhas incluídas: 2x Longlife AA

Dimensões
• Peso do conjunto: 9 kg
• Dimensões do conjunto (L x A x P): 435 mm x 89 

mm x 400 mm mm
• Dimensões da embalagem (L x A x P): 600 

mm x 219 mm x 465 mm mm
• Peso incl. Embalagem: 11,5 kg kg
•

• Formatos de vídeo
Resolução Frequência de actualização
480i  60 Hz
480p  60 Hz
576i  50 Hz
576p  50 Hz
720p  60 Hz
1080i  60 Hz
1080i  50 Hz

• Formatos de computador
Resolução Frequência de actualização
640 x 480  60 Hz
800 x 600  60 Hz
1024 x 768  60 Hz
1280 x 768  60Hz
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