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Bild/visning
• D/A-omvandlare: 12 bit, 108 MHz
• Bildförbättring: Progressive Scan, HD (720p, 

1080i, 1080p), Förbättrad videoupplösn (720p, 
1080i/p)

Ljud
• D/A-omvandlare: 24 bitar, 192 kHz
• Signal/brusförhållande: > 90
• Distorsion och brus (1kHz): > 65 dB
• Crosstalk (1 kHz): > 70 dB
• Dynamiskt omfång (1kHz): > 80 dB
• Ljudsystem: Dolby Digital
• Frekvensåtergivning: 30–20 000 Hz

Videouppspelning
• Uppspelningsmedia: CD, CD-R/CD-RW, Video 

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

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

• System för videouppspelning: PAL, NTSC

Ljuduppspelning
• Uppspelningsmedia: CD, MP3-CD-skiva, MP3-

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

WMA
• MP3-bithastighet: 32–320 kbit/s

Stillbildsvisning
• Uppspelningsmedia: DVD+R/+RW, DVD-R/-RW, 

CD-R/RW, Picture CD, Kodak Picture CD
• Bildkomprimeringsformat: JPEG
• Bildförbättring: Rotera bilder, Rotera, Zoom, 

Bildspel med MP3-uppspelning, HD-ready

Multimedietillämpningar
• Multimedieanslutningar: USB-minnesenhet
• Uppspelningsformat: DivX, MP3, JPEG-stillbilder

Anslutningar
• Anslutningar bak: Analog ljudutgång vänster/

höger, Kompositvideoutgång (CVBS), HDMI-
utgång, Digital koaxialutgång, 
Komponentvideoutgång, progressiv, SCART

Bekvämlighet
• Barnsäkring: Föräldrakontroll, Barnlås
• OSD-språk (On-screen Display): Danska, 

Holländska, Engelska, Finska, Franska, Tyska, 
Italienska, Norska, Portugisiska, Spanska, Svenska, 
Turkiska, Polska

Tillbehör
• Tillbehör som medföljer: 2 x AAA-batterier, 

Snabbstartguide, Fjärrkontroll, Bruksanvisning, 
Garantibevis

Mått
• Utrustningens mått (B x H x D): 

435 x 38 x 210 mm
• Förpackningens mått (B x H x D): 

490 x 82 x 296 mm
• Vikt: 1,4 kg
• Vikt inkl. förpackning: 0 kg

Effekt
• Strömförsörjning: 50 Hz, 230 V
• Strömförbrukning: < 12 W
• Strömförbrukning i standby-läge: < 1,0 W
•

DVD-spelare med HDMI och USB
HDMI 1080p DivX Ultra 
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