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Obraz/wyświetlacz
• przetwornik cyfrowo-analogowy: 10 bit, 54 MHz
• Funkcje poprawy obrazu: wybieranie 

kolejnoliniowe, Zwiększanie rozmiaru wideo, 
Zwiększanie próbkowania wideo

Dźwięk
• przetwornik cyfrowo-analogowy: 192 kHz/24-

bitowy
• Stosunek sygnału do szumu: 108 dB
• Zniekształcenie i szum (1 kHz): 80 dB
• Przesłuch (1 kHz): 100 dB
• Dynamika (1 kHz): 94 dB
• System dźwięku: Dolby Digital, MPEG2, Stereo
• Funkcje poprawy dźwięku: Tryb nocny

Odtwarzanie wideo
• Odtwarzane nośniki: płyta CD, CD-R/CD-RW, 

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

• Formaty kompresji: MPEG1, MPEG2, MPEG4, 
XviD, DivX 3,11, DivX 4,x, DivX 5,x

Odtwarzanie audio
• Odtwarzane nośniki: płyta CD, MP3-CD, WMA, 

CD-R/RW
• Format kompresji: Dolby Digital, MP3, PCM, 

Windows Media™ Audio
• Kodowanie MP3: 32–256 Kb/s

Odtwarzanie zdjęć
• Odtwarzane nośniki: Picture CD
• Format kompresji zdjęć: JPEG
• Funkcje poprawy obrazu: Obracanie, 

Powiększenie, Wysoka rozdzielczość

Możliwości połączeń
• Inne połączenia: Wyjście HDMI
• Wyjście audio – analogowe: Stereo (czerwony/

biały cinch)
• Wyjście audio – cyfrowe: Koncentryczne (Cinch)
• Wyjście wideo – analogowe: Wejście Component 

wideo RGB (SCART), Kompozytowe CVBS 
(SCART), Wyjście składowych Y Pb Pr (cinch), 
Kompozytowe CVBS (żółty cinch)

Wygoda
• Języki menu ekranowego (OSD): duński, 

holenderski, angielski, francuski, niemiecki, włoski, 
norweski, portugalski, hiszpański, szwedzki, 
turecki, polski, rosyjski

Zasilanie
• Zasilanie: 100–240 V AC, 50/60 Hz
• Pobór mocy w trybie gotowości: < 3 W

Akcesoria
• Przewody: Brak
• Pilot zdalnego sterowania: 3141 017 90221
• Podręcznik użytkownika: duński, holenderski, 

angielski, fiński, francuski, niemiecki, grecki, 
włoski, norweski, portugalski, hiszpański, 
szwedzki, turecki, polski, rosyjski

• Baterie w zestawie: 2 baterie Longlife AA

Wymiary
• Wymiary opakowania (szer. x wys. x gł.): 

562 x 85 x 411 mm
• Waga wraz z opakowaniem: 3,5 kg
• Wymiary zestawu (szer. x wys. x gł.): 

435 x 48 x 310 mm
• Waga urządzenia: 1,9 kg
•

Odtwarzacz DVD
DivX  
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