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Imagine/Ecran
• Convertor D/A: 12 biţi, 108 MHz
• Caracteristici superioare imagine: Scanare 

progresivă, Upsampling video

Sunet
• Convertor D/A: 24 bit, 192 kHz
• Răspuns în frecvenţă: 30-20000 Hz
• Coeficient semnal/zgomot: 90
• Distorsionare și zgomot (1kHz): 65 dB
• Diafonie (1kHz): 70 dB
• Interval dinamic (1kHz): 80 dB
• Sistem audio: Dolby Digital

Redare video
• Medii de redare: CD, CD-R/CD-RW, Video CD/

SVCD, DVD, DVD+R/+RW, DVD-R/-RW, DVD-
Video

• Formate de comprimare: MPEG1, MPEG2
• Sistem de redare a discurilor video: PAL, NTSC

Redare audio
• Medii de redare: CD, MP3-CD, MP3-DVD, 

WMA-CD, CD-R/RW, CD audio
• Rate de biţi MP3: 32 - 320 kbps
• Format compresie: PCM, MP3, Dolby Digital, 

WMA

Redare imagine statică
• Medii de redare: DVD+R/+RW, DVD-R/-RW, 

CD-R/RW, Picture CD, Kodak Picture CD

• Format comprimare imagine: JPEG
• Caracteristici superioare imagine: Imagine în 

oglindă, Rotire, Prezentare, Zoom

Conectivitate
• Conexiuni frontale/laterale: Microfon
• Conectori spate: Ieșire Composite video (CVBS), 

Ieșire coaxială digitală, Ieșire video Component - 
Progressive, Ieșire audio analogică multi-canal

Comoditate
• Protecţie copii: Blocare pentru copii, 

Restricţionare acces minori
• Limbi OSD: Engleză, Poloneză, Rusă
• Karaoke: Volum microfon

Alimentare
• Consum: < 10 W
• Consum în stare de repaus: < 0,8 W
• Alimentare: 230 V, 50 Hz

Accesorii
• Accesorii incluse: Cablu audio/video, Certificat de 

garanţie, Telecomandă, 2 baterii AAA, Manual de 
utilizare

Dimensiuni
• Dimensiuni set (L x Î x A): 360 x 37 x 209 mm
• Dimensiuni ambalare (L x Î x A): 

415 x 82 x 282 mm
•
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