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Görüntü/Ekran
• D/A dönüştürücü: 12 bit, 108 MHz
• Görüntü geliştirme: Progressive Scan, Yüksek 

Tanımlama (720p, 1080i, 1080p), Video Geliştirme 
(720p, 1080i/p)

Ses
• D/A dönüştürücü: 24 bit, 192 kHz
• Sinyal gürültü oranı: > 90
• Bozulma ve Gürültü (1kHz): > 65 dB
• Çapraz Karışma (1kHz): > 70 dB
• Dinamik Aralık (1kHz): > 80 dB
• Ses Sistemi: Dolby Dijital
• Frekans tepkisi: 30-20000 Hz

Video Oynatma
• Çalma Ortamı: CD, CD-R/CD-RW, Video CD/

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

• Sıkıştırma formatları: MPEG1, MPEG2, Divx 3.11, 
DivX 4.x, DivX 5.x, DivX 6.0, DivX Ultra

• Video disk oynatma sistemi: PAL, NTSC

Müzik Çalma
• Çalma Ortamı: CD, MP3-CD, MP3-DVD, CD-R/

RW, WMA-CD, Ses CD'si
• Sıkıştırma formatı: Dolby Dijital, MP3, PCM, 

WMA
• MP3 bit hızları: 32 - 320 kbps

Resim Oynatma
• Çalma Ortamı: DVD+R/+RW, DVD-R/-RW, CD-

R/RW, Picture CD, Kodak Picture CD
• Resim sıkıştırma formatı: JPEG
• Görüntü geliştirme: Fotoğrafları çevirin, 

Döndürme, Büyütme, MP3 çalarak slayt gösterisi, 

Yüksek çözünürlüklü Çözünürlük

Çoklu Ortam Uygulamaları
• Çoklu ortam bağlantıları: USB bellek sınıfı aygıtı
• Çalma/Oynatma Formatları: DivX, MP3, JPEG 

Resimler

Bağlanılabilirlik
• Arka Bağlantılar: Analog ses Sol/Sağ çıkışı, 

Kompozit video (CVBS) çıkışı, HDMI çıkışı, Dijital 
koaksiyel çıkış, Progresif Komponent Video çıkışı, 
Skart

Kullanılabilirlik
• Çocuk Koruması: Ebeveyn Kontrolü, Çocuk Kilidi
• Ekran Üstü Gösterim (OSD) dilleri: Danca, 

Felemenkçe, İngilizce, Fince, Fransızca, Almanca, 
İtalyanca, Norveççe, Portekizce, İspanyolca, 
İsveççe, Türkçe, Lehçe

Aksesuarlar
• Birlikte Verilen Aksesuarlar: 2 x AAA Pil, Hızlı 

başlangıç kılavuzu, Uzaktan Kumanda, Kullanım 
Kılavuzu, Garanti Belgesi

Boyutlar
• Set boyutları (G x Y x D): 435 x 38 x 210 mm
• Ambalaj boyutları (G x Y x D): 

490 x 82 x 296 mm
• Set ağırlığı: 1,4 kg
• Ambalajla birlikte Ağırlık: 0 kg

Güç
• Güç kaynağı: 50Hz, 230V
• Güç tüketimi: < 12 W
• Bekleme durumunda güç tüketimi: < 1,0 W
•
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