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Imagine/Ecran
• Convertor A/D: 10 biţi, 54 MHz
• Convertor D/A: 10 biţi, 54 MHz
• Caracteristici superioare imagine: Black Level 

Shift, Digital Noise Reduction, De-interlacing pt. 
cadre în mișcare, Scanare progresivă, Upsampling 
video, Upscaling video

Sunet
• Sistem audio: Dolby Digital, Dolby Digital EX, 

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

• Caracteristici superioare sunet: Control înalte și 
joase, Mod Noapte, Volum

• Convertor D/A: 24 bit, 192 kHz
• Diafonie (1kHz): 95 dB
• Distorsionare și zgomot (1kHz): 90 dB
• Interval dinamic (1kHz): 98 dB
• Răspuns în frecvenţă: 20 - 48000 Hz
• Impedanţă: 4 ohm
• Putere maximă de intrare: 2,8 V
• Sensibilitate: Ajustare 0,88 V + 12 dB
• Coeficient semnal/zgomot: > 108 db (Ponderat A)
• Putere de ieșire (RMS): 6 x 100 W

Tuner/Recepţie/Transmisie
• Mărci de tunere: FM, FM Stereo, MW
• Număr de canale presetate: 40
• Reglare automată digitală
• Memorare automată
• RDS: Tip program, Nume post de radio
• DAB: Band III, Band L, Afișare informaţii

Conectivitate
• Conexiuni frontale/laterale: Intrare audio S/D, 

Intrare CVBS, Intrare S-video
• Căști: 3,5 mm
• Alte conexiuni: 2 intrări HDMI, Ieșire HDMI, Boxă 

stânga, Boxă dreapta, Boxă centru, Boxă surround 
stânga, Boxă surround dreapta, Boxă surround 
spate, Ieșire subwoofer, Intrare multi-canal 8 
canale, 2 intrări video Component, Ieșire video 
Component - Progressive, Ieșire video S-Video/
CVBS, Ieșire semnal video compozit (CVBS), Scart 
Control prin jack de 2,5 mm, 3 intrări video S-
Video/CVBS, 3 intrări audio analog. stânga/
dreapta, 3 intrări coaxiale digitale, Intrare optică 
digitală, Ieșire audio analogică S/D 2x, Ieșire 
coaxială audio digitală, Antenă DAB, Antenă FM

Alimentare
• Alimentare: 50/60 Hz, 220-240 V
• Consum în stare de repaus: < 1 W

Accesorii
• Accesorii incluse: Antenă DAB, Cablu 6 RCA - 

SCART, Cablu 6 RCA și pin8 - SCART, Cablu 
audio, Cablu audio digital coaxial, Antenă FM/
MW, Cablu RCA audio 4 canale, Cablu RCA audio 
3 canale, Cablu de alimentare CA, Telecomandă

• Baterii incluse: 2 baterii AA Longlife

Dimensiuni
• Greutate set: 9 kg
• Dimensiuni set (L x Î x A): 435 mm x 89 

mm x 400 mm mm
• Dimensiuni ambalare (L x Î x A): 600 mm x 219 

mm x 465 mm mm
• Greutate cu ambalaj inclus: 11,5 kg kg
•

• Formate video
Rezoluţie Rată de reîmprospătare
480i  60 Hz
480p  60 Hz
576i  50 Hz
576p  50 Hz
720p  60 Hz
1080i  60 Hz
1080i  50 Hz

• Formate calculator
Rezoluţie Rată de reîmprospătare
640 x 480  60 Hz
800 x 600  60 Hz
1024 x 768  60 Hz
1280 x 768  60 Hz
Sistem receiver AV digital cu upscaling video până la 1080i
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