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Podporované rozlíšenie displeja

Obraz/Displej
• A/D konvertor: 10 bit, 54 MHz
• D/A konvertor: 10 bit, 54 MHz
• Zdokonalenie obrázkov: Black Level Shift, 

Digitálna redukcia šumu, Odstránenie efektu 
prekladania pri pohybe, Progresívne riadkovanie, 
Zmena vzorkovania videa, Vzorkovanie videa

Zvuk
• Zvukový systém: zvuk Dolby Digital, Dolby Digital 

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

• Zlepšenie kvality zvuku: Ovládanie výšok a basov, 
Nočný režim, Hlasitosť

• D/A konvertor: 24 bitov, 192 kHz
• Crosstalk (1kHz): 95 dB
• Skreslenie a šum (1 kHz): 90 dB
• Dynamický rozsah (1 kHz): 98 dB
• Frekvenčná odozva: 20-48000 Hz
• Celkový odpor: 4 Ohmy
• Maximálny príkon: 2,8 V
• Citlivosť: 0,88 V +12 dB nastaviteľné
• Odstup signálu od šumu: 108 db (A-Vážené)
• Výstupný výkon (RMS): 6 x 100 W

Tuner/Príjem/Vysielanie
• Upevnenia tuneru: FM, FM Stereo, MW

• Počet predvolených kanálov: 40
• Automatické digitálne ladenie: áno
• Automatické ukladanie: áno
• RDS: Typ programu, Názov stanice
• DAB: Pásmo III, Pásmo L, Info displej

Pripojiteľnosť
• Predné/bočné konektory: Zvukový vstup Ľ/P, 

CVBS vstup, Vstup S-video
• Slúchadlo: 3,5 mm
• Iné pripojenia: HDMI vstup 2 x, Výstup HDMI, 

Reproduktor ľavý, Reproduktor pravý, 
Reproduktor stredný, Reproduktor Surround 
ľavý, Reproduktor Surround pravý, Reproduktor 
Surround zadný, Výstup pre subwoofer, 8-
kanálový multikanálový vstup, Komponentný 
video vstup 2 x, Progresívny výstup komponentu 
videa, S-Video/CVBS video výstup, Kompozitný 
video výstup (CVBS), SCART Control cez 2,5 mm 
konektor, S-Video/CVBS video vstup 3 x, Analóg. 
audio vstup Ľavý/Pravý 3 x, digitálny koaxi. vstup 3 
x, Digitálny optický vstup, Analógový audio Ľavý/
Pravý výstup 2x, Koaxiálny výstup digitálneho 
audia, DAB anténa, FM anténa

Napájanie
• Napájanie: 50/60 Hz, 220-240 V
• Spotr. energie v pohotovostnom stave: < 1 W

Príslušenstvo
• Zahrnuté príslušenstvo: DAB anténa, 6 cinch - 

SCART kábel, 6 cinch + pin8 - SCART kábel, 
Audiokábel, koaxiálny digitálny audio kábel, 
Anténa FM/MW, 4-kanálový audio cinch kábel, 3-
kanálový audio cinch kábel, Sieťový napájací kábel, 
Diaľkové ovládanie

• Vrátane batérii: 2 x AA Longlife

Rozmery
• Hmotnosť prístroja: 9 kg
• Rozmery súpravy (Š x V x H): 435 mm x 89 

mm x 400 mm mm
• Rozmery balenia (Š x V x H): 600 mm x 219 

mm x 465 mm mm
• Váha vrátane balenia: 11,5 kg kg
•

• Formáty videa
Rozlíšenie Obnovovacia frekvencia
480i  60 Hz
480p  60 Hz
576i  50 Hz
576p 50 Hz
720p  60 Hz
1080i  60 Hz
1080i  50 Hz

• Počítačové formáty
Rozlíšenie Obnovovacia frekvencia
640 x 480  60 Hz
800 x 600  60 Hz
1024 x 768  60 Hz
1280 x 768  60 Hz
Systém digitálneho AV prijímača so zväčšením videa až na 1080i
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