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Obraz/Displej
• D/A konvertor: 12 bitov, 108 MHz
• Zdokonalenie obrázkov: Vysoké rozlíšenie (720p, 

1080i)

Zvuk
• D/A konvertor: 24 bitov, 96 kHz
• Frekvenčná odozva: 30-20000 Hz
• Odstup signálu od šumu: > 65 dB
• Zvukový systém: zvuk Dolby Digital, Dolby 

Prologic II, DTS, Stereofónny
• Zlepšenie kvality zvuku: Digitálny zosilňovač 

triedy "D"
• Výstupný výkon (RMS): 4 x 75 W, 2 x 100 W
• Celková sila zvuku (RMS): 500 W

Prehrávanie videa
• Prehrávané médiá: CD-R/CD-RW, DVD+R/

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

• Formáty kompresie: MPEG2, MPEG1, DivX 3,11, 
DivX 4.x, DivX 5.x, DivX 6.0, DivX Ultra

• Systém prehrávania videodiskov: PAL, NTSC

Prehrávanie zvuku
• Prehrávané médiá: CD, CD-R/RW
• Formát kompresie: PCM, MP3, Windows Media™ 

Audio
• Rýchlosti prenosu MP3: 32-256 kb za sekundu a 

VBR

Reproduktory
• Satelitný reproduktor: Magneticky tienené predné 

repro
• Frekv. rozsah satelit. reproduktora: 120-

20000 Hz
• Impedancia satelit. reproduktora: 8 ohm
• Budiče satelitného reproduktora: 3" 

širokopásmový basový reproduktor
• Stredný reproduktor: Magneticky tienený
• Frekv. rozsah stredného reproduktora: 120-

20000 Hz
• Celkový odpor stredného reproduktora: 4 ohm
• Meniče stredného reproduktora: 3" 

širokopásmový basový reproduktor
• Typ subwoofera: Pasívny
• Frekvenčný rozsah subwoofera: 30-120 Hz
• Odpor subwoofera: 4 ohm
• Ovládač subwoofera: 6,5" vysokoefektívny basový 

reproduktor

Prehrávanie statických obrázkov
• Prehrávané médiá: CD-R/RW, DVD+R/+RW
• Formát kompresie obrázkov: JPEG

Tuner/Príjem/Vysielanie
• Upevnenia tuneru: FM Stereo, MW
• Počet predvolených kanálov: 40

Pripojiteľnosť
• Iné pripojenia: SCART1 (CVBS, S-video/RGB 

výstup), Analógový audio Ľavý/Pravý vstup, FM 
anténa, Anténa MW, Konektory reproduktora 
Easy-Fit, Výstup HDMI

Príslušenstvo
• Zahrnuté príslušenstvo: Kábel Scart, Anténa FM/

MW, Diaľkové ovládanie, Batérie pre diaľkové 
ovládanie, Stručná príručka spustenia, Manuál 
používateľa, Potvrdenie záruky

Napájanie
• Napájanie: 200-240 V, 50 Hz
• Spotr. energie v pohotovostnom stave: < 1 W

Rozmery
• Rozmery súpravy (Š x V x H): 

435 x 55 x 329 mm
• Rozmery stredového reproduktoru (Š x V x H): 

239 x 99 x 69 mm
• Rozmery hlbokotónového reproduktora 

(Š x V x H): 193 x 265 x 339 mm
• Rozmery balenia (Š x V x H): 

1194 x 436 x 412 mm
• Váha stredného reproduktora: 0 72 kg
• Hĺbka predného reproduktora: 249,8 mm
• Výška predného reproduktora: 1104 mm
• Hmotnosť predného reproduktora: 3.3 kg
• Šírka predného reproduktora: 249,8 mm
• Hĺbka zadného reproduktora: 99 mm
• Výška zadného reproduktora: 359 mm
• Hmotnosť zadného reproduktora: 1 15 kg
• Šírka zadného reproduktora: 100 mm
• Hmotnosť prístroja: 2,96 kg
• Váha subwoofera: 3 64 kg
• Váha vrátane balenia: 21,4 kg
•

DVD systém domáceho kina
DivX Ultra  
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