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Obraz/displej
• Digitálně/analogový převodník: 12 bit, 108 MHz
• Vylepšení obrazu: Progressive Scan, 

Převzorkování videa, Smart Picture

Zvuk
• Digitálně/analogový převodník: 24 bit, 192 kHz
• Kmitočtová charakteristika: 30-20 000 Hz
• Odstup signál/šum: > 90
• Zkreslení a šum (1kHz): >65 dB
• Přeslech (1kHz): >70 dB
• Funkce Dynamic Range (1kHz): >80 dB
• Zvukový systém: Dolby Digital, DTS

Přehrávání videa
• Média pro přehrávání: CD, CD-R/CD-RW, Video 

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

• Kompresní formáty: MPEG1, MPEG2, DivX 3.11, 
DivX 4.x, DivX 5.x, DivX 6.0

• Systém přehrávání video disků: PAL, NTSC

Přehrávání zvuku
• Média pro přehrávání: CD, MP3-CD, MP3-DVD, 

WMA-CD, CD-R/RW, zvukový disk CD
• Kompresní formát: MP3, Dolby Digital, PCM, 

WMA
• Přenosová rychlost formátu MP3: 32 - 320 kb/s

Zobrazení fotografií
• Média pro přehrávání: DVD+R/+RW, DVD-R/-

RW, CD-R/RW, Obrazové disky CD, Obrazový 
disk CD Kodak

• Formát komprese obrázků: JPEG
• Vylepšení obrazu: Prohlížet fotografie, Rotace, 

Prezentace, Zvětšení

Multimediální aplikace
• Multimediální připojení: Norma pro paměťové 

karty USB
• Formáty přehrávání: DivX, Fotografie JPEG, MP3

Možnosti připojení
• Čelní / boční přípojky: Mikrofon, USB
• Zadní konektory: Výstup kompozitního videa 

(CVBS), Digitální výstup pro koaxiální kabel, 
Výstup progres. komponentního videa, Výstup 
vícekanálového analogového audia

Pohodlí
• Dětská pojistka: Rodičovský zámek, Dětský 

zámek
• Jazyky zobrazení údajů na obrazovce: Angličtina, 

Polština, Ruština
• Karaoke: Hlasitost mikrofonu

Spotřeba
• Napájení: 230 V, 50 Hz
• Spotřeba elektrické energie: < 10 W
• Příkon v pohotovostním režimu: <1 W

Příslušenství
• Dodávané příslušenství: Audio / video kabel, 

Dálkový ovladač, Mezinárodní záruční list, 2x 
baterie AAA, Uživatelský manuál

Rozměry
• Rozměry sady (Š x V x H): 360 x 37 x 210 mm
• Rozměry balení (Š x V x H): 415 x 82 x 282 mm
•
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