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echnologia audio i wideo podkreśla doznania muzyczne i filmowe
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o połączenie z telewizorem lub projektorem przez HDMI
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Obraz/wyświetlacz
• Format obrazu: 4:3, 16:9
• Funkcje: Cyfrowe powiększenie

Dźwięk
• Przesłuch (1 kHz): 108 dB
• przetwornik cyfrowo-analogowy: 192 kHz/24-

bitowy/hybrydowy DSD
• Zniekształcenie i szum (1 kHz): 95 dB
• Dynamika (1 kHz): 98 dB
• Stosunek sygnału do szumu: 115
• Funkcje poprawy dźwięku: 3D Virtual Surround, 

Tryb nocny, Zwiększ. próbkowania do poziomu 
DSD

• System dźwięku: Dekodowanie Dolby Digital AC-
3, Dolby Digital, Dolby Digital (AC-3), Dolby 
Prologic, Dolby Prologic II, Dźwięk przestrzenny 
Dolby Prologic, Dolby Surround, DTS

Odtwarzanie wideo
• Formaty kompresji: MPEG1, MPEG2
• Odtwarzane nośniki: CD-R, CD-RW, CD-R/CD-

RW, DVD, DVD+RW, DVD+R, DVD-RW (tryb 
wideo), DVD-R, DVD-Video, MP3-CD, Picture 
CD, SVCD, Video CD, Video CD/SVCD

• Tryby odtwarzania płyt: Odtwarzanie wielokrotne 
A-B, CD-Text, Odtwarzanie wielokrotne 
rozdziału, Menu płyty, Szybkie odtwarzanie do 
przodu, Szyb. odtw. do prz./tyłu (2 prędk.), 
Wybór ulubionych ścieżek, Introscan-
odtw.począt. utworów, OSD, Wstrzymanie 
odtwarzania, Odtwarzanie wielokrotne, 
Odtwarzanie od momentu zatrzymania, 
Przeszukiwanie, Wygaszacz ekranu, Pomijanie, 
Odtwarzanie w zwoln. tempie w tył, Odtwarzanie 
w zwoln. tempie w przód, Odtwarzanie w 
zwolnionym tempie, Odtwarzanie standardowe, 
Zdjęcia, Odtwarzanie wielokrotne tytułu, 
Powiększenie

• Funkcje poprawy sygnału wideo: 720p i 1080i, 
Digital Crystal Clear, DCDi firmy Faroudja, 
Adaptacyjne usuwanie przeplotu, Smart Picture, 
Zwiększenie rozmiaru wideo

Odtwarzanie audio
• Funkcje odtwarzania płyt CD: Następna/

poprzednia ścieżka, Odtwarzanie wielokrotne, 
Wznowienie odtwarzania

• Format kompresji: Dolby Digital, DTS, MP3, 
MPEG2, PCM

• Odtwarzane nośniki: CD-R, CD-RW, MP3-CD, 

płyta CD, MP3-DVD, SACD Multichannel 
(wielokanałowe), SACD Stereo

• Tryby odtwarzania płyt: Odtwarzanie wielokrotne 
A-B, Przeszukiwanie, Wyświetlacz informacji CD-
Text, Przeszukiwanie nast./poprzed. albumu, 
Wyszukiwanie nast./poprzed. ścieżki, Odtw. 
wielokr. ścieżki/albumu/płyty, Odtwarzanie 
wielokrotne, Wznowienie odtw. od momentu 
zatrzym., Odtwarzanie losowe albumu/
wszystkich, Odtwarzanie w kolejności losowej

• Częstotliwość próbkowania MP3: 8, 11 025, 16, 
22 050, 32, 44 1, 48 kHz

Odtwarzanie zdjęć
• Odtwarzane nośniki: Picture CD
• Format kompresji zdjęć: JPEG
• Pokaz slajdów

Możliwości połączeń
• Funkcje dotyczące połączeń: Cinema Link
• Inne połączenia: Wyjście analogowe audio L/P, 

Wielokanałowy dźwięk analogowy, Wyjście 
komponentowe wideo (Progressive), 
Kompozytowe wyjście wideo (CVBS), 
Koncentryczne wyjście cyfrowe, Cyfrowe wyjście 
optyczne, Wyjście HDMI, Wyjście S-video, Scart

Wygoda
• Zabezpieczenie przed dziećmi: Blokada 

rodzicielska, Nadzór rodzicielski
• Funkcje zwiększające wygodę: Graficzny interfejs 

użytkow. Compass, Języki menu
• Typ wyświetlacza: LCD, Menu ekranowe (OSD)
• Języki menu ekranowego (OSD): angielski, 

francuski, niemiecki, włoski, norweski, portugalski, 
hiszpański, szwedzki

• Pilot zdalnego sterowania: Jeden pilot

Akcesoria
• Akcesoria w zestawie: Przewód audio, Baterie do 

pilota zdalnego sterow., Przewód zasilający, 
Książeczka bezpiecz. i gwarancyjna, Przewód Scart

Wymiary
• Wymiary produktu (szer. x wys. x gł.): 

435 x 79 x 315 mm
• Waga produktu: 5,3 kg

Zasilanie
• Zasilanie: 100–240 V AC, 50/60 Hz
• Pobór mocy w trybie gotowości: < 1 W
•
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