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Beeld/scherm
• D/A-converter: 12-bits, 108 MHz
• Beeldverbetering: Video-upsampling

Geluid
• D/A-converter: 24-bits, 192 kHz
• Equalizer-instellingen: Actie, Concert, Drama, Sci-

Fi, Rock, Klassiek, Jazz, Digitaal
• Frequentierespons: 30 - 20.000 Hz
• Signaal-ruisverhouding: > 65 dB
• Uitgangsvermogen (RMS): 4 x 25 W + 2 x 50 W
• Totaal geluidsvermogen (RMS): 200 W
• Geluidssysteem: Dolby Digital, Dolby Prologic II, 

DTS, Stereo
• Geluidsverbetering: Klasse 'D' digitale versterker

Luidsprekers
• Middenluidspreker: Magnetisch afgeschermd
• Middenluidsprekers: 3 inch full-range woofer
• Gemiddeld frequentiebereik: 120 - 20.000 Hz
• Middenluidsprekerimpedantie: 8 ohm
• Satellietluidspreker: Magnetisch afgeschermde 

voorzijde
• Satellietluidsprekers: 3 inch full-range woofer
• Frequentie van satellietluidsprekers: 120 - 

20.000 Hz
• Satellietluidsprekerimpedantie: 4 ohm
• Subwoofer: Uiterst efficiënte 6,5 inch woofer
• Frequentiebereik subwoofer: 30 - 120 Hz
• Subwooferimpedantie: 8 ohm
• Subwoofertype: Passief

Videoweergave
• Compressieformaten: DivX 3.11, DivX 4.x, DivX 

5.x, DivX 6.0, DivX Ultra, MPEG-1, MPEG-2
• Media afspelen: DVD+R, DVD+RW, DVD-R, 

DVD-RW (videomodus), SVCD, Video-CD
• Afspeelsysteem voor videodiscs: NTSC, PAL

Audio afspelen
• Compressieformaat: MP3, Windows Media™ 

Audio, PCM

• Media afspelen: CD, CD-R, CD-RW afspelen
• MP3-bitsnelheden: 32 - 256 kbps en VBR

Stilstaande beelden weergeven
• Compressieformaat van foto: JPEG
• Media afspelen: CD-R/RW
• Diapresentatie: met muziek (MP3)

Tuner/ontvangst/transmissie
• Aantal voorkeurzenders: 40
• Radioband: FM-zender, MW

Connectiviteit
• Aansluitingen aan de achterkant: Analoge audio 

links/rechts in, SCART1 (CVBS, S-Video/RGB uit), 
FM-antenne in, MW-antenne, TV in (audio, cinch)

Accessoires
• Meegeleverde accessoires: Afstandsbediening, 

Batterijen voor afstandsbediening, Scart-kabel, 
FM/MW-antenne, Snelstartgids, 
Gebruiksaanwijzing, Garantiecertificaat

Afmetingen
• Afmetingen van set (B x H x D): 

360 x 54 x 327 mm
• Afmetingen van middenluidspreker (B x H x D): 

239 x 99 x 69 mm
• Gewicht van de middenluidspreker: 0,72 kg
• Afmetingen van surround-luidspreker 

(B x H x D): 97,5 x 191 x 71 mm
• Gewicht van de Surround-luidspreker: 0,56 kg
• Afmetingen van subwoofer (B x H x D): 

194 x 266 x 339 mm
• Gewicht van de subwoofer: 3,5 kg
• Afmetingen van verpakking (B x H x D): 

742 x 275 x 414 mm
• Gewicht (incl. verpakking): 11,4 kg
• Gewicht van het apparaat: 2,64 kg

Vermogen
• Stroomvoorziening: 200 - 240 V, 50 Hz
• Stroomverbruik in stand-bystand: < 1 W
•
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