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Bild/visning
• Bildförhållande: 4:3, 16:9
• D/A-omvandlare: 12 bit, 108 MHz
• Bildförbättring: Progressive Scan, Smart Picture-

inställning

Ljud
• D/A-omvandlare: 192 kHz/24-bit
• Signal/brusförhållande: 95 dB
• Distorsion och brus (1kHz): 80 dB
• Crosstalk (1 kHz): 90 dB
• Dynamiskt omfång (1kHz): 85 dB
• Ljudsystem: Dolby Digital
• Ljudförbättring: 3D virtuellt surroundljud, 

Nattläge, Smart Sound

Videouppspelning
• Uppspelningsmedia: CD, CD-R, CD-R/CD-RW, 

Video CD/SVCD, DVD+RW, DVD+R, DVD-R, 
DVD-RW (videoläge), DVD-video

• Komprimeringsformat: MPEG1, MPEG2, MPEG4, 
DivX 3.11, DivX 4.x, DivX 5.x, XviD

• System för videouppspelning: NTSC, PAL

Ljuduppspelning
• Uppspelningsmedia: CD, CD-R, CD-RW, MP3-

CD-skiva
• Komprimeringsformat: PCM, MP3, Windows 

Media™ Audio
• MP3-bithastighet: 32–256 kbit/s

Stillbildsvisning
• Uppspelningsmedia: Picture CD, DVD+R/+RW
• Bildkomprimeringsformat: JPEG
• Bildförbättring: Rotera bilder, Rotera, Zoom, 

Bildspel med MP3-uppspelning

Anslutningar
• Andra anslutningar: SCART, 

Komponentvideoutgång, progressiv, 
Kompositvideoutgång (CVBS), Analog ljudutgång 
vänster/höger, Digital koaxialutgång

Praktiskt
• Barnsäkring: Föräldrakontroll, Barnlås
• OSD-språk (On-screen Display): Danska, 

Nederländska, Engelska, Finska, Franska, Tyska, 
Italienska, Norska, Portugisiska, Spanska, Svenska, 
Turkiska, Polska

Ström
• Strömtillförsel: 50 Hz, 220–240 V
• Strömförbrukning: 10 W
• Strömförbrukning i standby-läge: < 0,8 W

Tillbehör
• Batterier: 2 st AA
• kablar: Ingen
• Fjärrkontroll: 3141 017 90221
• Bruksanvisning: Eng, ty, fra, spa, it, gre, port, fin, sv, 

da, no, pol, turk, rys
• Garantisedel

Storlek
• Utrustningens mått (B x H x D): 

435 x 37 x 265 mm
• Vikt: 2 03 kg
• Förpackningens mått (B x H x D): 

490 x 82 x 352 mm
• Vikt inkl. förpackning: 3 32 kg
•
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