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Imagem/tela
• Conversor D/A: 12 bits, 108 MHz
• Aprimoramento de imagens: Progressive Scan, 

Video Upsampling, Alta def. (720p, 1080i, 1080p), 
Smart Picture, Aprimoramento de vídeo

Som
• Conversor D/A: 24 bits, 192 kHz
• Resposta de freqüência: 30 a 20.000 Hz
• Relação sinal/ruído: 90
• Distorção e ruído (1kHz): 65 dB
• Diafonia (1kHz): 70 dB
• Faixa dinâmica (1kHz): 80 dB
• Sistema de áudio: Dolby Digital

Reprodução de vídeo
• Mídia de reprodução: CD, CD-R/CD-RW, CD/

SVCD de vídeo, DVD, DVD+R/+RW, DVD-R/-
RW, DivX, DVD-Vídeo

• Formatos de compactação: MPEG1, MPEG2, DivX 
3.11, DivX 4.x, DivX 5.x, DivX 6.0, DivX Ultra

• Sistema de reprodução de discos: PAL, NTSC

Reprodução de áudio
• Mídia de reprodução: CD, CD de MP3, MP3-

DVD, CD de WMA, CD-R/RW, CD de áudio
• Formato de compactação: PCM, MP3, Dolby 

Digital, WMA
• Taxas de transferência de MP3: 32 a 320 kbps

Reprodução de imagem estática
• Mídia de reprodução: DVD+R/+RW, DVD-R/-

RW, CD-R/RW, Foto CD, Kodak Foto CD
• Formato de compactação de imagens: JPEG
• Aprimoramento de imagens: Virar fotos, Girar, 

Zoom, Resolução de alta definição, Apresentação 
de slides c/reprod. de MP3

Conectividade
• Conexões frontais / laterais: Microfone
• Conexões traseiras: Saída Vídeo Composto 

(CVBS), Saída digital coaxial, Saída progressiva 
Video Componente, Saída áudio analógico E/D, 
Saída de HDMI

Praticidade
• Proteção infantil: Censura para crianças, Censura 

dos pais
• Idiomas do menu OSD: Português (Brasil), Inglês, 

Espanhol
• Karaokê: Volume de MIC

Alimentação
• Fonte de alimentação: 110 a 240 V, 50/60 Hz
• Consumo de energia: < 12 W
• Consumo de energia no modo de espera: < 0,8 W

Acessórios
• Acessórios inclusos: Cabo de áudio/vídeo, Guia 

de início rápido, Folheto de garantia mundial, 
Controle remoto, 2 pilhas AAA, Manual do 
usuário, Adaptador de VDE para 2 pinos chatos, 
Cabo HDMI

Dimensões
• Dimensões do aparelho (L x A x P): 

435 x 38 x 210 mm
• Dimensões da embalagem (L x A x P): 

490 x 82 x 296 mm

Aplicações de multimídia
• Conexões multimídia: Dispositivo de classe de 

memória USB
• Formatos de reprodução: DivX, Imagens estáticas 

JPEG, MP3
•
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