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Sunet
• Convertor D/A: 24 bit, 192 kHz
• Răspuns în frecvenţă: 40 - 20 000 Hz
• Coeficient semnal/zgomot: > 60 dB
• Distorsionare și zgomot (1kHz): 65 dB
• Diafonie (1kHz): 352 dB
• Interval dinamic (1kHz): >85 dB
• Sistem audio: Dolby Digital, Dolby Pro Logic II, 

DTS, Stereo
• Caracteristici superioare sunet: Control înalte și 

joase, Mod Noapte, Amplificator digital clasa "D"
• Setări egalizator: Sci-Fi, Concert, Drama, Acţiune, 

Digital, Clasic, Jazz, Rock
• Putere totală sunet (RMS): 700 W
• Putere de ieșire (RMS): 6 x 115 W

Tuner/Recepţie/Transmisie
• Mărci de tunere: FM Stereo, MW
• Reglare automată digitală
• Memorare automată
• Număr de canale presetate: 40
• RDS: Nume post de radio

Conectivitate
• Conexiuni frontale/laterale: Ieșire căști
• Alte conexiuni: Intrare TV (audio, RCA), Intrare 

AUX, Multi-canal audio analogic, Intrare optică 
digitală, Intrare coaxială digitală, Ieșire coaxială 
digitală, Ieșire line-out, Antenă FM, Antenă MW

Alimentare
• Alimentare: 220-240 V, 50 Hz
• Consum: 180 W
• Consum în stare de repaus: < 1 W

Boxe
• Difuzor satelit: 2 căi, Ecranare magnetică frontală

• Interval de frecvenţe satelit: 140-20.000 Hz
• Impedanţă difuzor satelit: 3 Ohm
• Drivere pentru difuzor satelit: Tweeter dome 

conic de 1", Woofer de 3" pentru medii
• Difuzor central: 2 căi, Ecranat magnetic
• Interval de frecvenţe central: 140-20.000 Hz
• Impedanţă difuzor central: 3 Ohm
• Drivere difuzor central: Tweeter dome conic de 

1", 2 woofere de 3" pentru frecvenţe medii
• Tip subwoofer: Pasiv
• Interval de frecvenţe subwoofer: 40-140 Hz
• Impedanţă subwoofer: 3 Ohm
• Driver subwoofer: Woofer eficient de 6,5"

Accesorii
• Accesorii incluse: Cablu audio, Cablu audio digital 

coaxial, Ghid de utilizare rapidă, Manual de 
utilizare, Antenă FM/MW, Certificat de garanţie, 
Baterii pentru telecomandă

• Baterii: 2 baterii AA
• Telecomandă: 3139 238 04482
• Manual de utilizare: EN, FR, DE, IT, ES, NL, SV, PT, 

DA, FI, PL, RU, EL
• Card de garanţie

Dimensiuni
• Dimensiuni set (L x Î x A): 435 x 53 x 359 mm
• Greutate set: 4 kg
• Dimensiuni boxe surround (L x Î x A): 

95 x 175 x 65 mm
• Dimensiuni boxă centrală (L x Î x A): 

220 x 95 x 75 mm
• Dimensiuni subwoofer (L x Î x A): 

130 x 340 x 360 mm
• Dimensiuni ambalare (L x Î x A): 

639 x 312 x 444 mm
• Greutate cu ambalaj inclus: 15,2 kg
•
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