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Obraz/displej
• Digitálně/analogový převodník: 12 bit, 108 MHz
• Vylepšení obrazu: Převzorkování videa

Zvuk
• Digitálně/analogový převodník: 24 bit, 192 kHz
• Nastavení ekvalizéru: Akce, Koncert, Drama, Sci-

Fi, Rock, Classic, Jazz, Digitální
• Kmitočtová charakteristika: 30-20 000 Hz
• Odstup signál/šum: > 65 dB
• Výstupní výkon (RMS): 4 x 25 W + 2 x 50 W
• Celkový zvukový výkon (RMS): 200 W
• Zvukový systém: Dolby Digital, Dolby Prologic II, 

DTS, Stereo
• Vylepšení zvuku: Digitální zesilovač třídy "D"

Reproduktory
• Středový reproduktor: Magneticky stíněné
• Vinutí středového reproduktoru: 7,6 cm 

širokopásmový reproduktor
• Frekvenční pásmo střed. reproduktoru: 120-20 

000 Hz
• Impedance středového reproduktoru: 8 ohm
• Satelitní reproduktory: Magneticky stíněné přední 

repro
• Vinutí satelitního reproduktoru: 7,6 cm 

širokopásmový reproduktor
• Frekvenční pásmo sat. reproduktorů: 120-20 

000 Hz
• Impedance satelitních reproduktorů: 4 ohm
• Vinutí subwooferu: 6,5" vysoce účinný basový 

reproduktor
• Frekvenční pásmo subwooferu: 30-120 Hz
• Impedance subwooferu: 8 ohm
• Typ subwooferu: Pasivní

Přehrávání videa
• Kompresní formáty: DivX 3.11, DivX 4.x, DivX 

5.x, DivX 6.0, DivX Ultra, MPEG1, MPEG2
• Média pro přehrávání: DVD+R, DVD+RW, DVD-

R, DVD-RW (režim Video), Standard SVCD, 
Video CD

• Systém přehrávání video disků: NTSC, PAL

Přehrávání zvuku
• Kompresní formát: MP3, Windows Media™ 

Audio, PCM
• Média pro přehrávání: CD, CD-R, CD-RW
• Přenosová rychlost formátu MP3: 32-256 kb/s a 

VBR

Zobrazení fotografií
• Formát komprese obrázků: JPEG
• Média pro přehrávání: CD-R/RW
• Prezentace: s hudbou (MP3)

Tuner/příjem/vysílání
• Počet kanálů předvoleb: 40
• Pásma tuneru: VKV stereo, SV

Možnosti připojení
• Zadní konektory: Vstup analog. audia levý/pravý, 

SCART1 (CVBS, výstup S-video/RGB), Vstup 
antény VKV, Anténa SV, Vstup TV (audio, cinch)

Příslušenství
• Dodávané příslušenství: Dálkový ovladač, Baterie 

pro dálkový ovladač, Kabel Scart, Anténa VKV/SV, 
Stručný návod k rychlému použití, Uživatelský 
manuál, Záruční list

Rozměry
• Rozměry sady (Š x V x H): 360 x 54 x 327 mm
• Rozměry centrálního reproduktoru (Š x V x H): 

239 x 99 x 69 mm
• Hmotnost středového reproduktoru: 0,72 kg
• Rozměry surroundového reproduktoru 

(Š x V x H): 97 5 x 191 x 71 mm
• Hmotnost prostorového reproduktoru: 0,56 kg
• Rozměry subwooferu (Š x V x H): 

194 x 266 x 339 mm
• Hmotnost subwooferu: 3,5 kg
• Rozměry balení (Š x V x H): 742 x 275 x 414 mm
• Hmotnost včetně balení: 11,4 kg
• Hmotnost přístroje: 2,64 kg

Spotřeba
• Napájení: 200-240 V, 50 Hz
• Příkon v pohotovostním režimu: < 1 W
•
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