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Bild/visning
• D/A-omvandlare: 12 bitar, 108 MHz
• Bildförbättring: Videouppsampling

Ljud
• D/A-omvandlare: 24 bitar, 192 kHz
• Equalizer-inställningar: Action, Konsert, Drama, 

Sci-Fi, Rock, Klassisk, Jazz, Digital
• Frekvensåtergivning: 30–20 000 Hz
• Signal/brusförhållande: > 65 dB
• Uteffekt (RMS): 4 x 25 W + 2 x 50 W
• Uteffekt (RMS): 200 W
• Ljudsystem: Dolby Digital, Dolby Prologic II, DTS, 

Stereo
• Ljudförbättring: Digital klass D-Förstärkare

Högtalare
• Centerhögtalare: Magnetiskt avskärmad
• Drivenheter för centerhögtalare: 3 tums 

fullregisterwoofer
• Frekvensområde (center): 120–20 000 Hz
• Centerhögtalarimpedans: 8 ohm
• Satellithögtalare: Magnetiskt avskärmad front
• Drivenhet för satellit-högtalare: 3 tums 

fullregisterwoofer
• Frekvensområde för satellithögtalare: 

120–20 000 Hz
• Impedans för satellithögtalare: 4 ohm
• Subwooferdrivelement: 6,5 tums högeffektiv 

woofer
• Frekvensomfång för subwoofer: 30–120 Hz
• Subwooferimpedans: 8 ohm
• Subwoofertyp: Passiv

Videouppspelning
• Komprimeringsformat: DivX 3.11, DivX 4.x, DivX 

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

DVD-RW (videoläge), SVCD, Video-CD
• System för videouppspelning: NTSC, PAL

Ljuduppspelning
• Komprimeringsformat: MP3, Windows Media™ 

Audio, PCM

• Uppspelningsmedia: CD, CD-R, CD-RW
• MP3-bithastighet: 32-256 kbit/s och VBR

Stillbildsvisning
• Bildkomprimeringsformat: JPEG
• Uppspelningsmedia: CD-R/RW
• Bildspel: med musik (MP3)

Mottagare/mottagning/sändning
• Antal förinställda kanaler: 40
• Radioband: FM-stereo, MW

Anslutningar
• Anslutningar bak: Analog ljudingång vänster/

höger, SCART1 (CVBS, S-video/RGB-utgång), FM-
antenningång, MW-antenn, TV-ingång (ljud, cinch)

Tillbehör
• Tillbehör som medföljer: Fjärrkontroll, Batterier 

för fjärrkontrollen, SCART-kabel, FM/MW-
antenn, Snabbstartguide, Bruksanvisning, 
Garanticertifikat

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

360 x 54 x 327 mm
• Centerhögtalarens mått (B x H x D): 

239 x 99 x 69 mm
• Centerhögtalare, vikt: 0,72 kg
• Surroundhögtalarens mått (B x H x D): 

97,5 x 191 x 71 mm
• Surroundhögtalare, vikt: 0,56 kg
• Lågbashögtalarens mått (B x H x D): 

194 x 266 x 339 mm
• Subwoofer, vikt: 3,5 kg
• Förpackningens mått (B x H x D): 

742 x 275 x 414 mm
• Vikt inkl. förpackning: 11,4 kg
• Vikt: 2,64 kg

Effekt
• Strömförsörjning: 200-240 V, 50 Hz
• Strömförbrukning i standby-läge: < 1 W
•
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