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Görüntü/Ekran
• D/A dönüştürücü: 12 bit, 108 MHz
• Görüntü geliştirme: Yüksek Çözünürlük (720p, 

1080i)

Ses
• D/A dönüştürücü: 24 bit, 96 kHz
• Frekans tepkisi: 30-20000 Hz
• Sinyal gürültü oranı: >65 dB
• Ses Sistemi: Dolby Dijital, Dolby Prologic II, DTS, 

Stereo
• Ses Geliştirme: Sınıf "D" Dijital Amplifikatör
• Çıkış gücü (RMS): 4x75 W, 2x100 W
• Toplam Ses Gücü (RMS): 500 W

Video Oynatma
• Çalma Ortamı: CD-R/CD-RW, DVD+R/+RW, 

DVD-R/-RW, DVD-Video, Video CD/SVCD
• Sıkıştırma formatları: MPEG2, MPEG1, Divx 3.11, 

DivX 4.x, DivX 5.x, DivX 6.0, DivX Ultra
• Video disk oynatma sistemi: PAL, NTSC

Müzik Çalma
• Çalma Ortamı: CD, CD-R/RW
• Sıkıştırma formatı: PCM, MP3, Windows Media™ 

Audio
• MP3 bit hızları: 32-256 kbps ve VBR

Hoparlörler
• Uydu Hoparlörü: Manyetik korumalı ön bölge
• Uydu hoparlör frekans aralığı: 120-20000 Hz
• Uydu hoparlör empedansı: 8 ohm
• Uydu hoparlör sürücüleri: 3 inç tam aralıklı 

woofer
• Merkez Hoparlör: Manyetik korumalı
• Orta frekans aralığı: 120-20000 Hz
• Merkez hoparlör empedansı: 4 ohm
• Merkez hoparlör sürücüleri: 3 inç tam aralıklı 

woofer
• Subwoofer tipi: Pasif
• Subwoofer frekans aralığı: 30-120 Hz
• Subwoofer empedansı: 4 ohm
• Subwoofer sürücüsü: 6,5 inç yüksek verimli 

woofer

Resim Oynatma
• Çalma Ortamı: CD-R/RW, DVD+R/+RW
• Resim sıkıştırma formatı: JPEG

Tuner/Alım/İletim
• Tuner Bantları: FM Stereo, MW
• Ayarlanmış Kanal Sayısı: 40

Bağlanılabilirlik
• Diğer bağlantılar: SKART1 (CVBS, S-video/RGB 

çıkışı), Analog ses Sol/Sağ girişi, FM Anteni, MW 
Anteni, Easy-fit hoparlör konektörleri, HDMI çıkış

Aksesuarlar
• Birlikte Verilen Aksesuarlar: Skart Kablosu, FM/

MW Anten, Uzaktan Kumanda, Uzaktan kumanda 
pilleri, Hızlı başlangıç kılavuzu, Kullanım Kılavuzu, 
Garanti belgesi

Güç
• Güç kaynağı: 200-240 V, 50Hz
• Bekleme durumunda güç tüketimi: < 1 W

Boyutlar
• Set boyutları (G x Y x D): 435 x 55 x 329 mm
• Orta hoparlör boyutları (G x Y x D): 

239 x 99 x 69 mm
• Subwoofer boyutları (G x Y x D): 

193 x 265 x 339 mm
• Ambalaj boyutları (G x Y x D): 

1194 x 436 x 412 mm
• Orta Hoparlör Ağırlığı: 0,72 kg
• Ön Hoparlör Derinliği: 249,8 mm
• Ön Hoparlör Yüksekliği: 1104 mm
• Ön Hoparlör Ağırlığı: 3,3 kg
• Ön Hoparlör Genişliği: 249,8 mm
• Arka Hoparlör Derinliği: 99 mm
• Arka Hoparlör Yüksekliği: 359 mm
• Arka Hoparlör Ağırlığı: 1,15 kg
• Arka Hoparlör Genişliği: 100 mm
• Set ağırlığı: 2,96 kg
• Subwoofer Ağırlığı: 3,64 kg
• Ambalajla birlikte Ağırlık: 21,4 kg
•
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