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 Home Entertainment, elegant și compact, redă practic orice disc cu sunet 
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Imagine/Ecran
• Convertor D/A: 12 biţi, 108 MHz
• Caracteristici superioare imagine: Înaltă definiţie 

(720p, 1080i)

Sunet
• Convertor D/A: 24 biţi, 96 kHz
• Răspuns în frecvenţă: 30-20000 Hz
• Coeficient semnal/zgomot: >65 dB
• Sistem audio: Dolby Digital, Dolby Pro Logic II, 

DTS, Stereo
• Caracteristici superioare sunet: Amplificator 

digital clasa "D"
• Putere de ieșire (RMS): 4x75 W, 2x100 W
• Putere totală sunet (RMS): 500 W

Redare video
• Medii de redare: CD-R/CD-RW, DVD+R/+RW, 

DVD-R/-RW, DVD-Video, Video CD/SVCD
• Formate de comprimare: MPEG2, MPEG1, DivX 

3.11, DivX 4.x, DivX 5.x, DivX 6.0, DivX Ultra
• Sistem de redare a discurilor video: PAL, NTSC

Redare audio
• Medii de redare: CD, CD-R/RW
• Format compresie: PCM, MP3, Windows Media™ 

Audio
• Rate de biţi MP3: 32-256 kbps și VBR

Boxe
• Difuzor satelit: Ecranare magnetică frontală
• Interval de frecvenţe satelit: 120-20000 Hz
• Impedanţă difuzor satelit: 8 Ohm
• Drivere pentru difuzor satelit: Woofer full range 

de 3"
• Difuzor central: Ecranat magnetic
• Interval de frecvenţe central: 120-20000 Hz
• Impedanţă difuzor central: 4 Ohm
• Drivere difuzor central: Woofer full range de 3"
• Tip subwoofer: Pasiv
• Interval de frecvenţe subwoofer: 30-120 Hz
• Impedanţă subwoofer: 4 Ohm
• Driver subwoofer: Woofer eficient de 6,5"

Redare imagine statică
• Medii de redare: CD-R/RW, DVD+R/+RW
• Format comprimare imagine: JPEG

Tuner/Recepţie/Transmisie
• Mărci de tunere: FM Stereo, MW
• Număr de canale presetate: 40

Conectivitate
• Alte conexiuni: SCART1 (CVBS, ieșire S-video/

RGB), Intrare audio analogică S/D, Antenă FM, 
Antenă MW, Conectori Easy-Fit pt. boxe, Ieșire 
HDMI

Accesorii
• Accesorii incluse: Cablu SCART, Antenă FM/MW, 

Telecomandă, Baterii pentru telecomandă, Ghid 
de iniţiere rapidă, Manual de utilizare, Certificat de 
garanţie

Alimentare
• Alimentare: 200-240 V, 50 Hz
• Consum în stare de repaus: < 1 W

Dimensiuni
• Dimensiuni set (L x Î x A): 435 x 55 x 329 mm
• Dimensiuni boxă centrală (L x Î x A): 

239 x 99 x 69 mm
• Dimensiuni subwoofer (L x Î x A): 

193 x 265 x 339 mm
• Dimensiuni ambalare (L x Î x A): 

1194 x 436 x 412 mm
• Greutate boxă centrală: 0,72 kg
• Adâncime boxă faţă: 249,8 mm
• Înălţime boxă faţă: 1104 mm
• Greutate boxă faţă: 3,3 kg
• Lăţime boxă faţă: 249,8 mm
• Adâncime boxă spate: 99 mm
• Înălţime boxă spate: 359 mm
• Greutate boxă spate: 1,15 kg
• Lăţime boxă spate: 100 mm
• Greutate set: 2,96 kg
• Înălţime subwoofer: 3,64 kg
• Greutate cu ambalaj inclus: 21,4 kg
•
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