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Картина/дисплей
• цифрово-аналогов преобразувател: 12 бита, 

108 MHz
• Подобрение на картината: Прогресивно 

сканиране, Smart Picture, Пресемплиране на 
видео

Звук
• цифрово-аналогов преобразувател: 24 битов, 

192 kHz
• Съотношение сигнал/шум: 100
• Изкривявания и шумове (1 kHz): 85 dB
• Crosstalk (1kHz): 100 dB
• Динамичен обхват (1 kHz): 90 dB
• Звукова система: Dolby Digital
• Честотен обхват: 30-20000 Hz

Възпроизвеждане на видео
• Носители за възпроизвеждане: CD, CD-R/CD-

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

• Формати на компресиране: MPEG1, MPEG2, 
DivX 3.11, DivX 4.x, DivX 5.x, DivX 6.0, DivX 
Ultra

• Система за възпроизвеждане на видеодискове: 
PAL, NTSC

Аудио възпроизвеждане
• Носители за възпроизвеждане: CD, MP3-CD, 

MP3-DVD, CD-R/RW, WMA-CD, Аудио CD
• Формат на компресиране: Dolby Digital, MP3, 

PCM, WMA
• MP3 побитови скорости: 32 - 320 kbps

Възпроизвеждане на стоп-кадър
• Носители за възпроизвеждане: DVD+R/+RW, 

DVD-R/-RW, CD-R/RW, Picture CD, Kodak 
Picture CD

• Формат за компресиране на картини: JPEG
• Подобрение на картината: Обръщане на 

снимки, Завъртане, Увеличение, Слайдшоу с 
възпроизвеждане на MP3

Мултимедийни приложения
• Съединители за мултимедия: Устройство клас 

USB-памет
• Формати на възпроизвеждане: Divx, MP3, С

топ-кадри във формат JPEG

Възможности за свързване
• Задни конектори: Аналогов изход за звук ляв/

десен, Изход за композитно видео (CVBS), 
Цифров коаксиален изход, Изход за 
компонентно видео (прогресивно), SCART

Удобство
• Защита за деца: Родителски контрол, 

Заключване за деца
• Езици на екранното меню: Датски, Холандски, 

Английски, Фински, Френски, Немски, 
Италиански, Норвежки, Португалски, 
Испански, Шведски, Турски, Полски

Аксесоари
• Аксесоари в комплектацията: 2 бр. батерии тип 

AAA, Ръководство за бърз старт, 
Дистанционно управление, Листовка с 
гаранция за цял свят, Ръководство за 
потребителя

Размери
• Габарити на апарата (Ш x В x Д): 

435 x 38 x 209 мм
• Габарити на опаковката (Ш x В x Д): 

490 x 82 x 296 мм
• Тегло на апарата: 1,6 кг
• Тегло вкл. опаковката: 2,8 кг

Мощност
• Електрозахранване: 50 Hz, 230 V
• Мощност на потребление: < 10 W
• Мощност на потребление в режим на 

готовност: < 0,8 W
•
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