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Imagem/tela
• Proporção da imagem: 4:3, 16:9
• Conversor D/A: 10 bits, 54 MHz
• Aprimoramento de imagens: 3/2 - 2/2 motion pull 

down, Progressive Scan

Som
• Conversor D/A: 192 KHz/24 bits
• Relação sinal/ruído: 80 dB
• Distorção e ruído (1kHz): 75 dB
• Diafonia (1kHz): 90 dB
• Faixa dinâmica (1kHz): 80 dB
• Sistema de áudio: Dolby Digital, Estéreo
• Recursos de áudio: Modo noturno

Reprodução de vídeo
• Mídia de reprodução: CD-R/CD-RW, CD, CD de 

vídeo, DVD-Vídeo, DVD+RW, DVD-RW (modo 
vídeo), DVD+R, DVD-R, DVD

• Formatos de compactação: MPEG1, MPEG2
• Sistema de reprodução de discos: PAL, NTSC

Reprodução de áudio
• Mídia de reprodução: CD, CD-R, CD-RW, CD de 

MP3
• Formato de compactação: MP3, Dolby Digital, 

PCM
• Taxas de transferência de MP3: 32 - 256 kbps

Reprodução de imagem estática
• Mídia de reprodução: Foto CD
• Formato de compactação de imagens: JPEG
• Aprimoramento de imagens: Girar, Zoom

Conectividade
• Outras conexões: Saída progressiva Video 

Componente, Saída Vídeo Composto (CVBS), 
Saída digital coaxial, Saída áudio analógico E/D

Praticidade
• Proteção infantil: Censura dos pais
• Idiomas do menu OSD: Inglês, Português (Brasil), 

Espanhol

Alimentação
• Fonte de alimentação: 110 a 240 V, 50/60 Hz
• Consumo de energia: 12 W
• Consumo de energia no modo de espera: < 2 W

Acessórios
• Pilhas: 1 bateria de lítio
• Cabos: 1 cabo AV
• Controle remoto: 3139 258 70131
• Manual do usuário: Inglês, Espanhol, Português do 

Brasil
• Cartão de garantia

Dimensões
• Dimensões do aparelho (L x A x P): 

224 x 47 x 219 mm
• Peso do aparelho: 0,9 kg
• Dimensões da embalagem (L x A x P): 

274 x 88 x 295 mm
• Peso, incluindo embalagem: 1,6 kg
•
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