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Som
• Conversor D/A: 24 bits, 192 kHz
• Frequência de resposta: 40 - 20 000 Hz
• Relação sinal/ruído: > 60 dB
• Distorção e Ruído (1kHz): > 65 dB
• Diafonia (1kHz): > 35 dB
• Limites Dinâmicos (1kHz): > 85 dB dB
• Sistema de som: Dolby Digital, Dolby Pro Logic II, 

DTS, Estéreo
• Melhoramento do Som: Controlos de Graves e 

Agudos, Modo Nocturno, Amplificador Digital de 
Classe "D"

• Definições do Equalizador: Sci-Fi, Concerto, 
Drama, Acção, Digital, Classic, Jazz, Rock

• Potência de Som Total (RMS): 700 W
• Potência de saída (RMS): 6 x 115 W

Sintonizador/Recepção/Transmissão
• Bandas do Rádio: FM estéreo, MW
• Sintonização digital automática
• Memorização automática
• Número de canais predefinidos: 40
• RDS: Nome da Estação

Conectividade
• Ligações Frontais/Laterais: Saída auscultador
• Outras ligações: Entrada de TV (áudio, cinch), 

Entrada AUX, Áudio analógico multicanais, 
Entrada óptica digital, Entrada coaxial digital, Saída 
coaxial digital, Saída, Antena FM, Antena MW

Potência
• Alimentação eléctrica: 220-240 V, 50 Hz
• Consumo de energia: 180 W
• Consumo de energia em modo de espera: < 1 W

Altifalantes
• Altifalante Satélite: 2 sentidos, Frente com 

revestimento magnético

• Limites freq do altifalante satélite: 140-20.000 Hz
• Impedância do altifalante satélite: 3 ohm
• Controladores altifalante satélite: Tweeter de 

topo cónico de 1", Woofer de gamas médias de 3"
• Altifalante Central: 2 sentidos, Com revestimento 

magnético
• Limites freq central: 140-20.000 Hz
• Impedância do altifalante central: 3 ohm
• Controladores do altifalante central: Tweeter de 

topo cónico de 1", Woofer de gama média 2x 3"
• Tipo de subwoofer: Passivo
• Limites de freq do subwoofer: 40-140 Hz
• Impedância do subwoofer: 3 ohm
• Controlador do subwoofer: Woofer de 6,5" de 

alta eficiência

Acessórios
• Acessórios Incluídos: Cabo áudio, Cabo áudio 

digital coaxial, Guia Rápido, Manual do Utilizador, 
Antena FM/MW, Certificado de garantia, Pilhas 
para telecomando

• Pilhas: 2 x AA
• Telecomando: 3139 238 04482
• Manual do Utilizador: I,F,A,I,Es,H,S,P,D,F,P,R,Gr
• Cartão da Garantia

Dimensões
• Dimensões do conjunto (L x A x P): 

435 x 53 x 359 mm
• Peso do conjunto: 4 kg
• Dimensões do altifalante Surround (L x A x P): 

95 x 175 x 65 mm
• Dimensões do altifalante central (L x A x P): 

220 x 95 x 75 mm
• Dimensões do subwoofer (L x A x P): 

130 x 340 x 360 mm
• Dimensões da embalagem (L x A x P): 

639 x 312 x 444 mm
• Peso incl. Embalagem: 15.2 kg
•
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