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Ääni
• D/A-muunnin: 24-bittinen, 192 kHz
• Taajuusvaste: 40 - 20 000 Hz
• Signaali/kohina-suhde: > 60 dB
• Särö ja kohina (1 kHz): > 65 dB
• Ylikuuluminen (1 kHz): > 35 dB
• Dynaaminen alue (1 kHz): > 85 dB
• Äänentoistojärjestelmä: Dolby Digital, Dolby 

Prologic II, DTS, Stereo
• Äänenparannus: Basso- ja diskanttisäätö, 

Yökuuntelutila, Class D -digitaalivahvistin
• Taajuuskorjaimen asetukset: Scifi, Konsertti, 

Draama, Toiminnot, Digitaalinen, Klassinen, Jazz, 
Rock

• Kokonaisääniteho (RMS): 700 W
• Lähtöteho (RMS): 6 x 115 W

Viritin/vastaanotto/signaalinsiirto
• Virittimen aaltoalueet: FM Stereo, MW
• Automaattinen digitaaliviritys
• Automaattitallennus
• Esiasetettujen kanavien määrä: 40
• RDS: Aseman nimi

Liitännät
• Etu- ja sivuliitännät: Kuulokelähtö
• Muut liitännät: TV-tulo (RCA, ääni), AUX-tulo, 

Monikanavainen analoginen ääni, Digitaalinen 
optinen tulo, Digitaalinen koaksiaalitulo, 
Digitaalinen koaksiaalilähtö, Linjalähtö, FM-
antenni, MW-antenni

Virta
• Virtalähde: 220 - 240 V, 50 Hz
• Virrankulutus: 180 W
• Virrankulutus valmiustilassa: < 1 W

Kaiuttimet
• Satelliittikaiuttimet: Kaksisuuntainen, 

Magneettisuojaus edessä

• Satelliittikaiuttimien taajuusalue: 140 - 20 000 Hz
• Satelliittikaiuttimien impedanssi: 3 ohmi
• Satelliittikaiuttimien ohjaimet: Kartiomainen 

diskanttikalotti (1"), 3" keskimatkan bassokaiutin
• Keskikaiutin: Kaksisuuntainen, Magneettisuojaus
• Keskitaajuudet: 140 - 20 000 Hz
• Keskikaiuttimen impedanssi: 3 ohmi
• Keskikaiuttimen ohjaimet: Kartiomainen 

diskanttikalotti (1"), 2 x 3" keskialueen 
bassokaiutin

• Subwoofer: Passiivi
• Subwooferin taajuudet: 40 - 140 Hz
• Subwooferin impedanssi: 3 ohmi
• Bassokaiuttimen ohjain: 6,5" tehokas bassokaiutin

Lisätarvikkeet
• Mukana tulevat lisätarvikkeet: Äänikaapeli, 

Koaksiaalinen digitaaliäänijohto, Pikaopas, 
Käyttöopas, FM/MW-antenni, Takuutodistus, 
Kaukosäätimen paristot

• Paristot: 2 x AA
• Kaukosäädin: 3139 238 04482
• Käyttöopas: 

Eng,Fra,Ger,Ita,Spa,Dut,Swe,Por,Dan,Fin,Pol,Rus,
Gre

• Takuukortti

Mitat
• Laitteen mitat (L x K x S): 435 x 53 x 359 mm
• Laitteen paino: 4 kg
• Surround-kaiuttimen mitat (L x K x S): 

95 x 175 x 65 mm
• Keskikaiuttimen mitat (L x K x S): 

220 x 95 x 75 mm
• Subwooferin mitat (L x K x S): 

130 x 340 x 360 mm
• Pakkauksen mitat (L x K x S): 

639 x 312 x 444 mm
• Paino pakattuna: 15,2 kg
•
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