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Görüntü/Ekran
• D/A dönüştürücüsü: 12 bit, 108 MHz
• Görüntü geliştirme: Aşamalı Tarama, Video üst 

örnekleme, akıllı görüntü

Ses
• D/A dönüştürücüsü: 24 bit, 192 kHz
• Frekans tepkisi: 30-20000 Hz
• Sinyal gürültü oranı: 90
• Bozulma ve Gürültü (1kHz): 65 dB
• Crosstalk (1kHz): 70 dB
• Dinamik Aralık (1kHz): 80 dB
• Ses Sistemi: Dolby Digital

video oynatma
• Çalma Ortamı: CD, CD-R/CD-RW, Video CD/

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

• Sıkıştırma formatları: MPEG1, MPEG2, Divx 3.11, 
DivX 4.x, DivX 5.x, DivX 6.0, DivX Ultra

• Video kaset oynatma sistemi: PAL, NTSC

müzik çalma
• Çalma Ortamı: CD, MP3-CD, MP3-DVD, WMA-

CD, CD-R/RW, Audio CD
• Sıkıştırma formatı: PCM, MP3, Dolby Digital, DTS, 

WMA
• MP3 bit hızları: 32 - 320 kbps

Resim tekrar oynatma
• Çalma Ortamı: DVD+R/+RW, DVD-R/-RW, CD-

R/RW, Resim CD'si, Kodak Resim CD'si
• Resim sıkıştırma formatı: JPEG
• Görüntü geliştirme: Fotoğrafları ters çevirin, 

Döndürme, Zum, MP3 çalarak slayt gösterisi

Bağlanabilirlik
• Ön / yan bağlantılar: Mikrofon
• Arka Bağlantılar: Kompozit video (CVBS) çıkışı, 

Dijital koaksiyel çıkış, Aşamalı Komponent Video 
çıkışı, Çoklu kanal çıkışlı analog ses

kolaylıklar
• Çocuk Koruması: Çocuk Kilidi, Ebeveyn Kontrol
• Ekranda Gösterim dilleri: İngilizce, Lehçe, Rusça
• Karaoke: MIC ses seviyesi

Güç
• Güç kaynağı: 230V, 50Hz
• Güç tüketimi: <10 W
• Bekleme durumunda güç tüketimi: < 0,8 W

Aksesuarlar
• Aksesuarlarla Birlikte: Ses/Görüntü kablosu, Hızlı 

başlangıç kılavuzu, Dünya Çapında Garanti belgesi, 
Uzaktan Kumanda, 2 x AAA Pil, kullanım kılavuzu

Boyutlar
• Set boyutları (G x Y x D): 435 x 38 x 209 mm
• Ambalaj boyutları (G x Y x D): 

562 x 80 x 282 mm

Multimedya Uygulamaları
• Multimedya bağlantıları: USB bellek sınıfı aygıtı
• Çalma/Oynatma Formatları: DivX, JPEG Sabit 

resimler, MP3
•
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