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Dźwięk
• przetwornik cyfrowo-analogowy: 24 bity, 

192 kHz
• Pasmo przenoszenia: 40 - 20000 Hz
• Stosunek sygnału do szumu: > 60 dB
• Zniekształcenie i szum (1 kHz): > 65 dB
• Przesłuch (1 kHz): > 35 dB
• Dynamika (1 kHz): > 85 dB
• System dźwięku: Dolby Digital, Dolby Prologic II, 

DTS, Stereo
• Funkcje poprawy dźwięku: Regulacja tonów 

wysokich i niskich, Tryb nocny, Cyfrowy 
wzmacniacz klasy „D”

• Ustawienia korektora: Sci-Fi, Koncert, Dramat, 
Akcja, Cyfrowe, Klasyka, Jazz, Rock

• Całkowita moc dźwięku (RMS): 700 W
• Moc wyjściowa (RMS): 6 x 115 W

Tuner/Odbiór/Transmisja
• Pasma tunera: UKF Stereo, ŚR.
• Automatyczne dostrajanie cyfrowe
• Automatyczny zapis stacji
• Liczba zaprogramowanych kanałów: 40
• RDS: Nazwa stacji

Możliwości połączeń
• Złącza z przodu/z boku: Wyjście na słuchawki
• Inne połączenia: Wejście TV (audio, cinch), 

Wejście AUX, Wielokanałowy dźwięk analogowy, 
Cyfrowe wejście optyczne, Koncentryczne 
wejście cyfrowe, Koncentryczne wyjście cyfrowe, 
Wyjście liniowe, Antena zakresu UKF, Antena 
zakresu fal ŚR.

Moc
• Zasilanie: 220–240 V, 50 Hz
• Pobór mocy: 180 W
• Pobór mocy w trybie gotowości: < 1 W

Głośniki
• Głośnik satelitarny: 2-drożny, Przód ekranowany 

magnetycznie
• Pasmo przenoszenia głośnika satelit.: 140 – 

20 000 Hz

• Impedancja głośnika satelitarnego: 3 om
• Przetworniki głośników satelitarnych: 

Wysokotonowy, kopuł.-stoż., 1-calowy, 3 calowy 
średnio zakresowy

• Głośnik centralny: 2-drożny, Ekranowany 
magnetycznie

• Zakres częstotl. kanału centralnego: 140 – 
20 000 Hz

• Impedancja głośnika centralnego: 3 om
• Przetwornik głośnika centralnego: 

Wysokotonowy, kopuł.-stoż., 1-calowy, 
Niskotonowy śred. pasmowy 2x3 cale

• Typ subwoofera: Pasywny
• Pasmo przenoszenia subwoofera: 40 – 140 Hz
• Impedancja subwoofera: 3 om
• Przetwornik subwoofera: Niskot., 

wysokowydajny, 6,5 cala

Akcesoria
• Akcesoria w zestawie: Przewód audio, Cyfrowy 

koncentryczny przewód audio, Skrócona 
instrukcja obsługi, Instrukcja obsługi, Antena 
zakresu UKF/ŚR., Karta gwarancyjna, Baterie do 
pilota zdalnego sterow.

• Baterie: 2 x AA
• Pilot zdalnego sterowania: 3139 238 04482
• Instrukcja obsługi: 

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

• Karta gwarancyjna

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

435 x 53 x 359 mm
• Waga urządzenia: 4 kg
• Wymiary głośnika dźwięku przestrzennego 

(szer. x wys. x gł.): 95 x 175 x 65 mm
• Wymiary głośnika centralnego (szer. x wys. x gł.): 

220 x 95 x 75 mm
• Wymiary głośnika niskotonowego 

(szer. x wys. x gł.): 130 x 340 x 360 mm
• Wymiary opakowania (szer. x wys. x gł.): 

639 x 312 x 444 mm
• Waga wraz z opakowaniem: 15,2 kg
•
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