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! Lépjen be egy másfajta otthoni szórakoztató arénába, és merüljön el a 

sú (720p / 1080i / 1080p) látványban.

 és képfelvételei életre kelnek
I digitális kimenet az egyszerű kapcsolatért egyetlen kábellel

2 kHz/24 bites audió DAC javítja az analóg hangbemenet
ló minőségű kimenetek az analóg és digitális hanghoz
yfelbontású JPEG-képek megjelenítése valódi felbontással
resszív pásztázású komponens videó az optimalizált képminőséghez
it/108 MHz-es videofeldolgozás az éles és természethű képekhez

s filmjének és zenéjének lejátszása
 Ultra tanúsítvánnyal rendelkező a DivX videók tökéletesebb lejátszásához

 (S)VCD, DVD, DVD+R/RW, DVD-R/RW lejátszása
, MP3, WMA, JPEG fájlok lejátszása

erű használat
 fájlok létrehozása közvetlenül CD-lemezről
Link: a HDMI CEC kompatibilis eszközök egyszerű ellenőrzése
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Kép/Kijelző
• D/A átalakító: 12 bit, 108 MHz
• Kép javítása: Progresszív pásztázás, High Def 

(720p, 1080i, 1080p), Video-felkonvertálás (720p, 
1080i/p)

Hang
• D/A átalakító: 24 bit, 192 kHz
• Jel-zaj arány: > 90
• Torzítás és zaj (1 kHz): > 65 dB
• Keresztbeszélgetés (1 kHz): > 70 dB
• Dinamikus tartomány (1 kHz): > 80 dB
• Hangrendszer: Dolby Digital
• Frekvenciaválasz: 30-20000 Hz

Videolejátszás
• Adathordozók lejátszása: CD, CD-R/CD-RW, 

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

• Tömörítési formátumok: MPEG1, MPEG2, Divx 
3.11, DivX 4.x, DivX 5.x, DivX 6.0, DivX Ultra

• Videolemez lejátszási rendszer: PAL, NTSC

Hanglejátszás
• Adathordozók lejátszása: CD, MP3-CD, MP3-

DVD, CD-R/RW, WMA-CD, Audio CD
• Tömörítési formátum: Dolby Digital, MP3, PCM, 

WMA
• MP3 bitátviteli sebességek: 32-320 kb/s

Állókép lejátszás
• Adathordozók lejátszása: DVD+R/+RW, DVD-R/

-RW, CD-R/RW, Kép-CD, Kodak Picture CD
• Képtömörítési formátum: JPEG
• Kép javítása: Gyorsfotók, Forgatás, Nagyítás, 

Diabemutató MP3 lejátszással, Nagyfelbontás

Multimédiás alkalmazások
• Multimédiás kapcsolatok: USB memóriaosztályú 

eszköz
• Lejátszási formátumok: DivX, MP3, JPEG 

állóképek

Csatlakoztathatóság
• Hátoldali csatlakozók: Analóg bal/jobb 

audiokimenet, Kompozit video (CVBS) kimenet, 
HDMI kimenet, Digitális koaxiális kimenet, 
Progresszív komponens videokimenet, Scart

Kényelem
• Gyermekvédelem: Szülői felügyelet, Gyermekzár
• Képernyőn megjelenő nyelvek: dán, holland, angol, 

finn, francia, német, olasz, norvég, portugál, 
spanyol, svéd, török, lengyel

Tartozékok
• Mellékelt tartozékok: 2 x AAA akkumulátor, 

Rövid üzembe helyezési útmutató, Távvezérlés, 
Felhasználói kézikönyv, Garancialevél

Méretek
• Egység méretei (Sz x Ma x Mé): 

435 x 38 x 210 mm
• Csomagolás mérete (Sz x Ma x Mé): 

490 x 82 x 296 mm
• Készülék tömege: 1,4 kg
• Tömeg csomagolással együtt: 0 kg

Feszültség
• Áramellátás: 50 Hz, 230 V
• Áramfogyasztás: < 12 W
• készenléti üzemmód energiafelhasználása: < 1,0 
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