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Bilde/skjerm
• D/A-omformer: 12 bits, 108 MHz
• Bildeforbedring: Progressive Scan, HD (720p, 

1080i, 1080p), Videooppskalering (720p, 1080i/p)

Lyd
• D/A-omformer: 24 bit, 192 kHz
• Signal-til-støy-forhold: > 90
• Forvrengning og støy (1 kHz): > 65 dB
• Crosstalk (1 kHz): > 70 dB
• Dynamisk område (1 kHz): > 80 dB
• Lydsystem: Dolby Digital
• Frekvensområde: 30–20 000 Hz

Videoavspilling
• Avspillingsmedier: CD, CD-R/CD-RW, Video-

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

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

• Avspillingssystem for videoplater: PAL, NTSC

Lydavspilling
• Avspillingsmedier: CD, MP3-CD, MP3-DVD, CD-

R/RW, WMA-CD, Audio CD
• Komprimeringsformat: Dolby Digital, MP3, PCM, 

WMA
• MP3-bithastigheter: 32–320 kbps

Stillbildevisning
• Avspillingsmedier: DVD+R/+RW, DVD-R/-RW, 

CD-R/RW, Bilde-CD, Kodak bilde-CD
• Bildekomprimeringsformat: JPEG
• Bildeforbedring: Vend bilder, Snu, Zoom, 

Lysbildefremvisning med MP3-avspilling, 
Oppløsning med høy definisjon

Multimedieprogrammer
• Multimedietilkoblinger: USB-minneklasseenhet
• Avspillingsformater: DivX, MP3, JPEG-stillbilder

Tilkoblingsmuligheter
• Tilkoblinger bak: Analog audio venstre/høyre ut, 

Utgang for komposittvideo (CVBS), HDMI-utgang, 
Digital koaksialutgang, Komponentvideo ut 
progressiv, Scart

Anvendelighet
• Barnebeskyttelse: Foreldrekontroll, Barnesikring
• Visningsspråk på skjermen: Dansk, Nederlandsk, 

Engelsk, Finsk, Fransk, Tysk, Italiensk, Norsk, 
Portugisisk, Spansk, Svensk, Tyrkisk, Polsk

Tilbehør
• Vedlagt tilbehør: 2 x AAA-batterier, 

Hurtigstartveiledning, Fjernkontroll, 
Bruksanvisning, Garantibevis

Mål
• Mål på apparat (B x H x D): 435 x 38 x 210 mm
• Emballasjemål (B x H x D): 490 x 82 x 296 mm
• Vekt, apparat: 1,4 kg
• Vekt, inkl. emballasje: 0 kg

Strøm
• Strømforsyning: 50 Hz, 230 V
• Effektforbruk: < 12 W
• Effektforbruk i standby: < 1,0 W
•

DVD-spiller med HDMI og USB
HDMI 1080p DivX Ultra 
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