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Ljud
• D/A-omvandlare: 24 bitar, 192 kHz
• Frekvensåtergivning: 40-20 000 Hz
• Signal/brusförhållande: > 60 dB
• Distorsion och brus (1kHz): > 65 dB
• Crosstalk (1 kHz): > 35 dB
• Dynamiskt omfång (1kHz): > 85 dB dB
• Ljudsystem: Dolby Digital, Dolby Prologic II, DTS, 

Stereo
• Ljudförbättring: Diskant- och baskontroll, 

Nattläge, Digital klass D-Förstärkare
• Equalizer-inställningar: Sci-Fi, Konsert, Drama, 

Action, Digital, Klassisk, Jazz, Rock
• Uteffekt (RMS): 700 W
• Uteffekt (RMS): 6 x 115 W

Mottagare/mottagning/sändning
• Radioband: FM-stereo, AM
• Automatisk digital kanalsökning
• Autospara
• Antal förinställda kanaler: 40
• RDS: Stationsnamn

Anslutningar
• Främre anslutningar/sidoanslutningar: Hörlur ut
• Andra anslutningar: TV-ingång (ljud, cinch), AUX-

ingång, Analogt flerkanalsljud, Digital optisk 
ingång, Digital koaxial ingång, Digital 
koaxialutgång, Linjeutgång, FM-antenn, AM-antenn

Effekt
• Strömförsörjning: 220–240 V, 50 Hz
• Strömförbrukning: 180 W
• Strömförbrukning i standby-läge: < 1 W

Högtalare
• Satellithögtalare: 2-vägs, Magnetiskt avskärmad 

front
• Frekvensområde för satellithögtalare: 140-

20 000 Hz
• Impedans för satellithögtalare: 3 ohm
• Drivenhet för satellit-högtalare: 1 tums konisk 

dome tweeter, 3 tums mellanregisterwoofer
• Centerhögtalare: 2-vägs, Magnetiskt avskärmad
• Frekvensområde (center): 140-20 000 Hz
• Centerhögtalarimpedans: 3 ohm
• Drivenheter för centerhögtalare: 1 tums konisk 

dome tweeter, 2x 3 tums mellanregisterwoofer
• Subwoofertyp: Passiv
• Frekvensomfång för subwoofer: 40-140 Hz
• Subwooferimpedans: 3 ohm
• Subwooferdrivelement: 6,5 tums högeffektiv 

woofer

Tillbehör
• Tillbehör som medföljer: Ljudkabel, Koaxialkabel 

för digitalt ljud, Snabbguide, Bruksanvisning, FM/
AM-antenn, Garanticertifikat, Batterier för 
fjärrkontrollen

• Batterier: 2 st AA
• Fjärrkontroll: 3139 238 04482
• Bruksanvisning: Eng, fra, ty, it, spa, nl, sv, port, da, 

fi, pol, ry, gre
• Garantisedel

Mått
• Utrustningens mått (B x H x D): 

435 x 53 x 359 mm
• Vikt: 4 kg
• Surroundhögtalarens mått (B x H x D): 

95 x 175 x 65 mm
• Centerhögtalarens mått (B x H x D): 

220 x 95 x 75 mm
• Lågbashögtalarens mått (B x H x D): 

130 x 340 x 360 mm
• Förpackningens mått (B x H x D): 

639 x 312 x 444 mm
• Vikt inkl. förpackning: 15,2 kg
•
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