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s kivitelű, digitális házi szórakoztatórendszer gyakorlatilag minden lemezt 

égű Dolby és DTS többcsatornás hangzásban játszik le. Dőljön hátra, és adja 

lmeknek és a zenének – mindezt otthonában.

lan audio- és videoteljesítmény
, Dolby Digital és Pro Logic II sorround hangzás
s spektrumú hangsugárzó rendszer az élethű hangzásért
it/108 MHz-es videofeldolgozás az éles és természethű képekhez

n lejátszható
ek: DVD, DVD+R/RW, DVD-R/RW, (S)VCD, DivX
 Ultra tanúsítvánnyal rendelkező a DivX videók tökéletesebb lejátszásához

e: CD, MP3-CD, CD-R/RW és Windows Media™ audió
-CD (JPEG) zenelejátszással (MP3)

 és könnyű beállítás
kódolással ellátott Easy-fit™ csatlakozók az egyszerű összeállításhoz
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Kép/Kijelző
• D/A átalakító: 12 bit, 108 MHz
• Kép javítása: Videofelbontás felkonvertálása

Hang
• D/A átalakító: 24 bit, 192 kHz
• Hangszínszabályzó beállításai: Működés, Koncert, 

Dráma, Sci-fi, Rock, Klasszikus, Jazz, Digitális
• Frekvenciaválasz: 30-20000 Hz
• Jel-zaj arány: > 65 dB
• kimenő teljesítmény (RMS): 4x25 W + 2x50 W
• Teljes hangteljesítmény (RMS - eff.): 200 W
• Hangrendszer: Dolby Digital, Dolby Prologic II, 

DTS, Sztereó
• Hangkiemelés: „D" osztályú digitális erősítő

Hangszórók
• Középsugárzó: Mágneses árnyékolás
• Középsugárzó meghajtók: 3"-es teljes 

hangterjedelmű mélynyomó
• Középfrekvenciás tartomány: 120-20000 Hz
• Középsugárzó impedancia: 8 ohm
• Szatellithangszóró: Mágnesesen árnyékolt elülső
• Szatellithangszóró meghajtók: 3"-es teljes 

hangterjedelmű mélynyomó
• Szatellithangszórók frekvenciatart.: 120-20000 Hz
• Szatellithangszóró impedancia: 4 ohm
• Mélynyomó meghajtó: 6,5" teljes hangterjedelmű 

mélynyomó
• Mélynyomó frekvenciatartománya: 30-120 Hz
• Mélynyomó impedancia: 8 ohm
• Mélynyomó típusa: Passzív

Videolejátszás
• Tömörítési formátumok: Divx 3.11, DivX 4.x, 

DivX 5.x, DivX 6.0, DivX Ultra, MPEG1, MPEG2
• Adathordozók lejátszása: DVD+R, DVD+RW, 

DVD-R, DVD-RW (videoüzemmód), SVCD, 
Video CD

• Videolemez lejátszási rendszer: NTSC, PAL

Hanglejátszás
• Tömörítési formátum: MP3, Windows Media™ 

Audio, PCM

• Adathordozók lejátszása: CD, CD-R, CD-RW
• MP3 bitátviteli sebességek: 32-256 kb/s és VBR

Állókép lejátszás
• Képtömörítési formátum: JPEG
• Adathordozók lejátszása: CD-R/RW
• Diavetítés: zenével (MP3)

Hangolóegység/Vétel/Adás
• Előre beállított csatornák száma: 40
• Hangolási sávok: FM sztereó, MW

Csatlakoztathatóság
• Hátoldali csatlakozók: Analóg bal/jobb 

audiobemenet, SCART1 (CVBS, S-videó/RGB ki), 
FM antennabemenet, MW antenna, TV be (audió, 
cinch)

Tartozékok
• Mellékelt tartozékok: Távvezérlés, Elemek a 

távvezérlőhöz, Scart kábel, FM/MW antenna, 
Rövid üzembe helyezési útmutató, Felhasználói 
kézikönyv, Garancialevél

Méretek
• Egység méretei (Sz x Ma x Mé): 

360 x 54 x 327 mm
• Középső hangszóró mérete (Sz x Ma x Mé): 

239 x 99 x 69 mm
• Középsugárzó súlya: 0,72 kg
• Térhatású hangszóró méretei (Sz x Ma x Mé): 

97,5 x 191 x 71 mm
• Surround hangsugárzó tömege: 0,56 kg
• Mélynyomó méretei (Sz x Ma x Mé): 

194 x 266 x 339 mm
• Mélynyomó súlya: 3,5 kg
• Csomagolás mérete (Sz x Ma x Mé): 

742 x 275 x 414 mm
• Súly csomagolással együtt: 11,4 kg
• Készülék tömege: 2,64 kg

Feszültség
• Áramellátás: 200-240 V, 50 Hz
• készenléti üzemmód energiafelhasználása: < 1 W
•
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