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Картина/дисплей
• цифрово-аналогов преобразувател: 12 бита, 

108 MHz
• Подобрение на картината: Прогресивно 

сканиране

Звук
• Обща изходна мощност: 200 W
• Изходна мощност (RMS): 4 x 25W + 2 x 50W
• цифрово-аналогов преобразувател: 24 битов, 

192 kHz
• Честотен обхват: 180 - 18000 Hz
• Съотношение сигнал/шум: > 60 dB
• Звукова система: Dolby Digital, Dolby Prologic II, 

Стерео
• Подобрение на звука: Цифров усилвател клас 

"D", Нощен режим
• Настройки на еквалайзера: Екшън, Анимации, 

Класика, Концерт, Драма, Игри, Джаз, Лондж, 
MTV, Новини, Празненство, R & B (ритъм и 
блус), Рок, Спорт

Възпроизвеждане на видео
• Носители за възпроизвеждане: CD-R/CD-RW, 

DVD+R/+RW, DVD-R/-RW, DVD-видео, Video 
CD/SVCD

• Формати на компресиране: MPEG1, MPEG2, 
DivX 3.11, DivX 4.x, DivX 5.x, DivX 6.0

• Система за възпроизвеждане на видеодискове: 
PAL, NTSC

Аудио възпроизвеждане
• Носители за възпроизвеждане: Аудио CD, CD-

R/RW, DVD+R/+RW, DVD-R/-RW
• Формат на компресиране: MP3, WMA

Възпроизвеждане на стоп-кадър
• Носители за възпроизвеждане: DVD-R/-RW, 

CD-R/RW
• Формат за компресиране на картини: JPEG
• Подобрение на картината: Завъртане, 

Увеличение, Слайдшоу с възпроизвеждане на 
музика

Тунер/приемане/предаване
• Обхвати на тунера: FM, MW

Възможности за свързване
• Задни конектори: Изход за композитно видео 

(CVBS), FM антена, Антена AM/MW, Вход ТV 
(аудио, чинч), Вход AUX, Конектори за 
тонколони Easy-Fit, Изход на компонентно 

видео

Мощност
• Електрозахранване: 110-240 V, 50/60 Hz
• Мощност на потребление в режим на 

готовност: < 1 W

Високоговорители
• Говорители на сателитите: 3" широколентов 

високоговорител
• Импеданс на сателитен високоговорител: 

4 ома
• Честотен диапазон на сат. високоговорител: 

150-20000 Hz
• Централен високоговорител: Магнитно 

екраниран
• Говорители в централната колона: 3" 

широколентов високоговорител
• Импеданс на централен високоговорител: 

8 ома
• Честотен диапазон на центр. високоговорител: 

150-20000 Hz
• Мембрана на събуфъра: 6,5" високоефективен 

нискочестотен високоговорител
• Тип на събуфъра: Пасивен
• Импеданс на събуфъра: 8 ома
• Честотен диапазон на събуфъра: 45 - 150 Hz

Аксесоари
• Аксесоари в комплектацията: Дистанционно 

управление, 2 бр. батерии тип AAA, CVBS 
видео кабел, FM антена, AM антена, Р
ъководство за потребителя, Ръководство за 
бърз старт, Листовка с гаранция за цял свят, 
Захранващ кабел

Размери
• Габарити на апарата (Ш x В x Д): 

360 x 55 x 332 мм
• Тегло на апарата: 2,6 кг
• Габарити на съраунд високоговорителите 

(Ш x В x Д): 100 x 95 x 83 мм
• Тегло на съраунд високоговорителя: 0,52 кг
• Габарити на централния високоговорител 

(Ш x В x Д): 100 x 95 x 83 мм
• Тегло на централния високоговорител: 0,59 кг
• Габарити на събуфъра (Ш x В x Д): 

131 x 315 x 386 мм
• Тегло на събуфъра: 3,62 кг
• Габарити на опаковката (Ш x В x Д): 

570 x 310 x 392 мм
• Тегло вкл. опаковката: 11,3 кг
•
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