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Obraz/wyświetlacz
• przetwornik cyfrowo-analogowy: 12 bitów, 

108 MHz
• Funkcje poprawy obrazu: wybieranie 

kolejnoliniowe, Zwiększanie próbkowania wideo

Dźwięk
• przetwornik cyfrowo-analogowy: 24 bity, 

192 kHz
• Pasmo przenoszenia: 30 – 20 000 Hz
• Stosunek sygnału do szumu: > 100 dB
• Zniekształcenie i szum (1 kHz): > 85 dB
• Przesłuch (1 kHz): > 100 dB
• Dynamika (1 kHz): > 90 dB
• System dźwięku: Dolby Digital

Odtwarzanie wideo
• Odtwarzane nośniki: płyta CD, CD-R/CD-RW, 

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

• Formaty kompresji: MPEG1, MPEG2, DivX 3,11, 
DivX 4,x, DivX 5,x, DivX 6.0

• System odtwarzania płyt wideo: PAL, NTSC

Odtwarzanie dźwięku
• Odtwarzane nośniki: płyta CD, MP3-CD, MP3-

DVD, WMA-CD, CD-R/RW, Płyta Audio CD
• Kodowanie MP3: 32–320 kb/s
• Format kompresji: MP3, Dolby Digital, PCM, 

WMA

Odtwarzanie zdjęć
• Odtwarzane nośniki: DVD+R/+RW, DVD-R/-

RW, CD-R/RW, Picture CD, Kodak Picture CD
• Format kompresji zdjęć: JPEG
• Funkcje poprawy obrazu: Przerzuć zdjęcia, 

Obracanie, Powiększenie, Pokaz slajdów

Zastosowania multimedialne
• Formaty odtwarzania: DivX, Zdjęcia w formacie 

JPEG, MP3
• Połączenia multimedialne: Urządzenie pamięci 

masowej USB

Możliwości połączeń
• Gniazda z tyłu: Wyjście analogowe audio L/P, 

Wyjście rozdzielonych składowych sygnału wideo 
(Progressive), Kompozytowe wyjście wideo 
(CVBS), Koncentryczne wyjście cyfrowe, Scart

• Złącza z przodu/z boku: USB

Udogodnienia
• Zabezpieczenie przed dziećmi: Blokada 

rodzicielska, Nadzór rodzicielski
• Języki menu ekranowego (OSD): Angielski, 

Niemiecki, Holenderski, Duński, Fiński, Francuski, 
Włoski, Norweski, Portugalski, Hiszpański, 
Turecki, Szwedzki, Polski

Moc
• Pobór mocy: < 10 W
• Zasilanie: 50 Hz, 230 V
• Pobór mocy w trybie gotowości: < 1 W

Akcesoria
• Akcesoria w zestawie: 2 baterie AAA, Pilot 

zdalnego sterowania, Broszura gwarancyjna (cały 
świat), Instrukcja obsługi

Wymiary
• Wymiary opakowania (szer. x wys. x gł.): 

415 x 82 x 282 mm
• Wymiary zestawu (szer. x wys. x gł.): 

360 x 37 x 209 mm
• Waga urządzenia: 1,3 kg
• Waga wraz z opakowaniem: 2,4 kg
•
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 szeregowa (USB) to 
możliwiający połączenie 
dzeniami peryferyjnymi i 
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