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Obraz/displej
• Digitálně/analogový převodník: 10 bit, 54 MHz
• Vylepšení obrazu: Progressive Scan, Zvýšení 

rozlišení videa, Převzorkování videa

Zvuk
• Digitálně/analogový převodník: 192 kHz/24-bit
• Odstup signál/šum: 108 dB
• Zkreslení a šum (1kHz): 80 dB
• Přeslech (1kHz): 100 dB
• Funkce Dynamic Range (1kHz): 94 dB
• Zvukový systém: Dolby Digital, MPEG2, Stereo
• Vylepšení zvuku: Noční režim

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

CD/SVCD, DVD, DVD-RW (režim Video), DVD-
R, DVD-Video, DivX, WMA, DVD+R/+RW

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

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

R/RW
• Kompresní formát: Dolby Digital, MP3, PCM, 

Windows Media™ Audio
• Přenosová rychlost formátu MP3: 32 - 256 kb/s

Zobrazení fotografií
• Média pro přehrávání: Obrazové disky CD
• Formát komprese obrázků: JPEG
• Vylepšení obrazu: Rotace, Zvětšení, Vysoké 

rozlišení

Možnosti připojení
• Další připojení: Výstup HDMI
• Zvukový výstup - analogový: Stereo (červený/bílý 

cinch)
• Digitální výstup audio: Koaxiální (cinch)
• Výstup video - analogový: Komponentní video 

RGB (SCART), Kompozitní video CVBS (SCART), 
Komponentní video Y Pb Pr (cinch), Kompozitní 
CVBS (žlutý cinch)

Pohodlí
• Jazyky zobrazení údajů na obrazovce: Dánština, 

Holandština, Angličtina, Francouzština, Němčina, 
Italština, Norština, Portugalština, Španělština, 
Švédština, Turečtina, Polština, Ruština

Napájení
• Napájení: Střídavý proud 100-240 V, 50/60 Hz
• Příkon v pohotovostním režimu: < 3 W

Příslušenství
• Kabely: Žádné
• Dálkové ovládání: 3141 017 90221
• Uživatelský manuál: dánština, holandština, 

angličtina, finština, francouzština, němčina, řečtina, 
italština, norština, portugalština, španělština, 
švédština, turečtina, polština, ruština

• Dodávané baterie: 2 x baterie Longlife AA

Rozměry
• Rozměry balení (Š x V x H): 562 x 85 x 411 mm
• Hmotnost včetně balení: 3,5 kg
• Rozměry sady (Š x V x H): 435 x 48 x 310 mm
• Hmotnost přístroje: 1,9 kg
•
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