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Kuva/näyttö
• D/A-muunnin: 12-bittinen, 108 MHz
• Kuvanparannus: Progressive Scan -toiminto, 

Smart-kuva, Videokuvan ylinäytteistys, 
Videokuvan parannus, High Def (720p, 1080i, 
1080p)

Ääni
• D/A-muunnin: 24-bittinen, 192 kHz
• Signaali/kohina-suhde: 100
• Särö ja kohina (1 kHz): 85 dB
• Ylikuuluminen (1 kHz): 100 dB
• Dynaaminen alue (1 kHz): 90 dB
• Äänentoistojärjestelmä: Dolby Digital
• Taajuusvaste: 30 - 20 000 Hz

Videotoisto
• Toistomuodot: CD, CD-R/CD-RW, Video-CD/

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

• Pakkausformaatit: MPEG1, MPEG2, DivX 3.11, 
DivX 4.x, DivX 5.x, DivX 6.0, DivX Ultra

• Videolevyjen toistojärjestelmä: PAL, NTSC

Äänen toisto
• Toistomuodot: CD, MP3-CD, MP3-DVD, CD-R/

RW, WMA-CD, CD-äänilevy
• Pakkausformaatti: Dolby Digital, MP3, PCM, 

WMA
• MP3-bittinopeudet: 32 - 320 kbps

Still-kuvien toisto
• Toistomuodot: DVD+R/+RW, DVD-R/-RW, CD-

R/RW, CD-kuvalevyt, Kodak Picture CD
• Kuvanpakkausformaatti: JPEG
• Kuvanparannus: Valokuvien kääntö, Kierto, 

Zoomaus, Kuvaesitys ja MP3-toisto, Erittäin 
tarkka resoluutio

Multimediasovellukset
• Multimedialiitännät: USB-muistiluokan laite
• Toistoformaatit: DivX, MP3, JPEG-stillkuvat

Liitännät
• Takaliitännät: Analoginen äänilähtö (v/o), 

Komposiittivideolähtö (CVBS), HDMI-lähtö, 
Digitaalinen koaksiaalilähtö, Progr. 
komponenttivideolähtö, Scart

Käytön mukavuus
• Katselunesto: Lapsilukko, Lapsilukko
• Näyttökielet: tanska, hollanti, englanti, suomi, 

ranska, saksa, italia, norja, portugali, espanja, 
ruotsi, turkki, puola

Lisätarvikkeet
• Mukana tulevat lisätarvikkeet: 2 AAA-paristoa, 

Pikaopas, Kaukosäädin, Maailmanlaajuinen 
takuuvihko, Käyttöopas

Mitat
• Laitteen mitat (L x K x S): 435 x 38 x 210 mm
• Pakkauksen mitat (L x K x S): 490 x 82 x 296 mm
• Laitteen paino: 1,6 kg
• Paino pakattuna: 2,8 kg

Virta
• Virtalähde: 50 Hz, 230 V
• Virrankulutus: < 12 W
• Virrankulutus valmiustilassa: < 0,8 W
•

DVD-laite, HDMI- ja USB-liitännät
HDMI 1080p DivX Ultra 
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