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Lyd
• D/A-omformer: 24 bit, 192 kHz
• Frekvensområde: 40–20 000 Hz
• Signal-til-støy-forhold: >60 dB
• Forvrengning og støy (1 kHz): >65 dB
• Crosstalk (1 kHz): >35 dB
• Dynamisk område (1 kHz): > 85 dB
• Lydsystem: Dolby Digital, Dolby Prologic II, DTS, 

Stereo
• Lydforbedringer: Diskant- og basskontroll, 

Nattmodus, Klasse D digital forsterker
• Equalizer-innstillinger: Sci-Fi, Konsert, Drama, 

Handling, Digital, Klassisk, Jazz, Rock
• Total lydeffekt (RMS): 700 W
• Utgangseffekt (RMS): 6 x 115 W

Tuner/mottak/overføring
• Tunerbånd: FM Stereo, MW
• Automatisk digital tuning
• Automatisk lagring
• Antall forhåndsinnstilte kanaler: 40
• RDS: Stasjonsnavn

Tilkoblingsmuligheter
• Front-/sidetilkoblinger: Hodetelefonutgang
• Andre tilkoblinger: TV inn (lyd, cinch), AUX-

inngang, Analog multikanalslyd, Digital optisk 
inngang, Digital koaksialinngang, Digital 
koaksialutgang, Linjeutgang, FM-antenne, MW-
antenne

Strøm
• Strømforsyning: 220–240 V, 50 Hz
• Effektforbruk: 180 W
• Effektforbruk i standby: < 1 W

Høyttalere
• Satellitthøyttaler: 2-veis, Magnetisk skjermet front

• Frekvensområde, satellitthøyttaler: 
140–20 000 Hz

• Satellitthøyttalerimpedans: 3 ohm
• Satellitthøyttalerelementer: 1" dome 

diskanthøyttaler, 3" mellomtonewoofer
• Senterhøyttaler: 2-veis, Magnetisk skjermet
• Senterfrekvensområde: 140–20 000 Hz
• Senterhøyttalerimpedans: 3 ohm
• Senterhøyttalerelementer: 1" dome 

diskanthøyttaler, 2x 3" mellomtonewoofer
• Basshøyttalertype: Passiv
• Frekvensområde for subwoofer: 40–140 Hz
• Basshøyttalerimpedans: 3 ohm
• Basshøyttalerelement: 6,5" høyeffektswoofer

Tilbehør
• Vedlagt tilbehør: Audiokabel, Koaksial digital 

lydkabel, Hurtigbrukerveiledning, Bruksanvisning, 
FM/MW-antenne, Garantisertifikat, Batterier til 
fjernkontroll

• Batterier: 2 x AA
• Fjernkontroll: 3139 238 04482
• Bruksanvisning: En, fr, ty, it, sp, ne, sv, po, da, fi, po, 

ru, gr
• Garantikort

Mål
• Mål på apparat (B x H x D): 435 x 53 x 359 mm
• Vekt, apparat: 4 kg
• Mål på surroundhøyttaler (B x H x D): 

95 x 175 x 65 mm
• Mål på senterhøyttaler (B x H x D): 

220 x 95 x 75 mm
• Mål på subwoofer (B x H x D): 

130 x 340 x 360 mm
• Emballasjemål (B x H x D): 639 x 312 x 444 mm
• Vekt, inkl. emballasje: 15,2 kg
•
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