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 i niewielki, w pełni cyfrowy zestaw kina domowego umożliwia odtwarzanie 

łyt w systemie dźwięku wielokanałowego Dolby lub DTS. Zrelaksuj się i 

iecie filmów i muzyki.

nała wydajność audio i wideo
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iększanie rozm. wideo - rozdzielczość do 1080i linii
warzanie plików JPEG o wysokiej rozdzielczości
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twornik wideo 12-bitowy/108 MHz zapewnia ostry i naturalny obraz

arza wszystko
ze USB umożliwia korzystanie ze zdjęć i muzyki bezpośrednio z pamięci flash USB
y: DVD, DVD+R/RW, DVD-R/RW, (S)VCD, DivX
yka: CD, MP3-CD, CD-R/RW i Windows Media™ Audio
yfikat DivX Ultra zapewnia udoskonalone odtwarzanie filmów DivX

a i łatwa konfiguracja
okie kolumny głośnikowe zapewniają imponujący dźwięk
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Obraz/wyświetlacz
• przetwornik cyfrowo-analogowy: 12 bitów, 

108 MHz
• Funkcje poprawy obrazu: Wysoka rozdzielczość 

(720p, 1080i)

Dźwięk
• przetwornik cyfrowo-analogowy: 24 bit, 96 kHz
• Pasmo przenoszenia: 30 – 20 000 Hz
• Stosunek sygnału do szumu: > 65 dB
• System dźwięku: Dolby Digital, Dolby Prologic II, 

DTS, Stereo
• Funkcje poprawy dźwięku: Cyfrowy wzmacniacz 

klasy „D”
• Moc wyjściowa (RMS): 4x75 W, 2x100 W
• Całkowita moc dźwięku (RMS): 500 W

Odtwarzanie wideo
• Odtwarzane nośniki: CD-R/CD-RW, DVD+R/

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

• Formaty kompresji: MPEG2, MPEG1, DivX 3,11, 
DivX 4,x, DivX 5,x, DivX 6.0, DivX Ultra

• System odtwarzania płyt wideo: PAL, NTSC

Odtwarzanie dźwięku
• Odtwarzane nośniki: płyta CD, CD-R/RW
• Format kompresji: PCM, MP3, Windows Media™ 

Audio
• Kodowanie MP3: 32–256 kb/s i VBR (zmienna)

Głośniki
• Głośnik satelitarny: Przód ekranowany 

magnetycznie
• Pasmo przenoszenia głośnika satelit.: 120 – 

20 000 Hz
• Impedancja głośnika satelitarnego: 8 om
• Przetworniki głośników satelitarnych: 3-calowy 

głośnik niskotonowy
• Głośnik centralny: Ekranowany magnetycznie
• Zakres częstotl. kanału centralnego: 120 – 

20 000 Hz
• Impedancja głośnika centralnego: 4 om
• Przetwornik głośnika centralnego: 3-calowy 

głośnik niskotonowy
• Typ subwoofera: Pasywny
• Pasmo przenoszenia subwoofera: 30–120 Hz
• Impedancja subwoofera: 4 om
• Przetwornik subwoofera: Niskot., 

wysokowydajny, 6,5 cala

Odtwarzanie zdjęć
• Odtwarzane nośniki: CD-R/RW, DVD+R/+RW
• Format kompresji zdjęć: JPEG

Tuner/Odbiór/Transmisja
• Pasma tunera: UKF Stereo, ŚR.
• Liczba zaprogramowanych kanałów: 40

Możliwości połączeń
• Inne połączenia: SCART1 (CVBS, S-video/wyjście 

RGB), Wejście analogowe audio lewe/prawe, 
Antena zakresu UKF, Antena zakresu fal ŚR., 
Dopasowane złącza głośnikowe, Wyjście HDMI

Akcesoria
• Akcesoria w zestawie: Przewód Scart, Antena 

zakresu UKF/ŚR., Pilot zdalnego sterowania, 
Baterie do pilota zdalnego sterow., Skrócona 
instrukcja obsługi, Instrukcja obsługi, Karta 
gwarancyjna

Moc
• Zasilanie: 200–240 V, 50 Hz
• Pobór mocy w trybie gotowości: < 1 W

Wymiary
• Wymiary zestawu (szer. x wys. x gł.): 

435 x 55 x 329 mm
• Wymiary głośnika centralnego (szer. x wys. x gł.): 

239 x 99 x 69 mm
• Wymiary głośnika niskotonowego 

(szer. x wys. x gł.): 193 x 265 x 339 mm
• Wymiary opakowania (szer. x wys. x gł.): 

1194 x 436 x 412 mm
• Waga głośnika centralnego: 0,72 kg
• Głębokość głośnika przedniego: 249,8 mm
• Wysokość głośnika przedniego: 1104 mm
• Waga głośnika przedniego: 3,3 kg
• Szerokość głośnika przedniego: 249,8 mm
• Głębokość głośnika tylnego: 99 mm
• Wysokość głośnika tylnego: 359 mm
• Waga głośnika tylnego: 1,15 kg
• Szerokość głośnika tylnego: 100 mm
• Waga urządzenia: 2,96 kg
• Waga subwoofera: 3,64 kg
• Waga wraz z opakowaniem: 21,4 kg
•
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