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Obraz/Displej
• D/A konvertor: 12 bit, 108 MHz
• Zdokonalenie obrázkov: Progresívne riadkovanie, 

Zmena vzorkovania videa

Zvuk
• D/A konvertor: 24 bitov, 192 kHz
• Frekvenčná odozva: 30-20000 Hz
• Odstup signálu od šumu: 100
• Skreslenie a šum (1 kHz): 85 dB
• Crosstalk (1kHz): 100 dB
• Dynamický rozsah (1 kHz): 90 dB
• Zvukový systém: zvuk Dolby Digital

Prehrávanie videa
• Prehrávané médiá: CD, CD-R/CD-RW, Video 

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

• Formáty kompresie: MPEG1, MPEG2, DivX 3,11, 
DivX 4.x, DivX 5.x, DivX 6.0

• Systém prehrávania videodiskov: PAL, NTSC

Prehrávanie zvuku
• Prehrávané médiá: CD, MP3-CD, MP3-DVD, 

WMA-CD, CD-R/RW, Zvukový disk CD
• Rýchlosti prenosu MP3: 32 - 320 kbps
• Formát kompresie: MP3, zvuk Dolby Digital, PCM, 

WMA

Prehrávanie statických obrázkov
• Prehrávané médiá: DVD+R/+RW, DVD-R/-RW, 

CD-R/RW, Obrázkové CD, Obrázkové CD 
Kodak

• Formát kompresie obrázkov: JPEG
• Zdokonalenie obrázkov: Otočiť fotografie, 

Rotovanie, Približovanie, Prezentácia

Multimediálne aplikácie
• Formáty prehrávania: Divx, Statické obrázky 

JPEG, MP3

Pripojiteľnosť
• Zadné pripojenia: Analógový audio Ľavý/Pravý 

výstup, Komponentný video výstup progresívny, 
Výstup kompozitného videa (CVBS), Digitálny 
koaxiálny výstup, Scart

Vybavenie a vlastnosti
• Detský zámok: Detský zámok, Rodičovská 

kontrola
• Jazyky ponuky na obrazovke: Angličtina, Nemčina, 

Holandčina, Dánčina, Fínčina, Francúzština, 
Taliančina, Nórčina, Portugalčina, Španielčina, 
Turečtina, Švédčina, Poľština

Príkon
• Spotreba energie: < 10 W
• Napájanie: 50 Hz, 230 V
• Spotr. energie v pohotovostnom stave: < 0,8 W

Príslušenstvo
• Zahrnuté príslušenstvo: Dve batérie AAA, 

Diaľkové ovládanie, Záručný list pre celosvetovú 
záruku, Manuál používateľa

Rozmery
• Rozmery balenia (Š x V x H): 415 x 82 x 282 mm
• Rozmery súpravy (Š x V x H): 

360 x 37 x 209 mm
• Hmotnosť prístroja: 1.3 kg
• Váha vrátane balenia: 2.4 kg
•
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