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Imagine/Ecran
• Convertor D/A: 12 biţi, 108 MHz
• Caracteristici superioare imagine: Scanare 

progresivă

Sunet
• Putere de ieșire totală: 300 W
• Putere de ieșire (RMS): 4x37,5W + 2x75W
• Convertor D/A: 24 bit, 192 kHz
• Răspuns în frecvenţă: 180-14000 Hz
• Coeficient semnal/zgomot: > 60 dB
• Sistem audio: Dolby Digital, Dolby Pro Logic II, 

DTS, Stereo
• Setări egalizator: Acţiune, Desene animate, Clasic, 

Concert, Drama, Jocuri, Jazz, Lounge, MTV, Știri, 
Petrecere, RnB, Rock, Sport

• Caracteristici superioare sunet: Amplificator 
digital clasa "D", Mod Noapte

Redare video
• Formate de comprimare: MPEG1, MPEG2, DivX 

3.11, DivX 4.x, DivX 5.x, DivX 6.0, DivX Ultra
• Medii de redare: DVD-Video, DVD+R/+RW, 

DVD-R/-RW, Video CD/SVCD, CD-R/CD-RW
• Sistem de redare a discurilor video: NTSC, PAL

Redare audio
• Format compresie: MP3, WMA
• Medii de redare: CD audio, CD-R/RW, DVD+R/

+RW, DVD-R/-RW
• Rate de biţi MP3: 32-256 kbps și VBR

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

CD-R/RW
• Caracteristici superioare imagine: Rotire, Zoom, 

Redare diapozitive cu muzică

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

Conectivitate
• Conectori spate: Ieșire video Component, Ieșire 

Composite video (CVBS), Intrare TV (audio, 
RCA), Intrare AUX, Antenă FM, Antenă AM/MW, 
Conectori Easy-Fit pt. boxe

• Conexiuni frontale/laterale: Intrare tip jack de 3,5 
mm pentru microfon, Intrare Line-in MP3, USB

Alimentare
• Alimentare: 110-240 V, 50/60 Hz
• Consum în stare de repaus: < 1 W

Boxe
• Drivere pentru difuzor satelit: Woofer full range 

de 3"
• Impedanţă difuzor satelit: 4 Ohm
• Interval de frecvenţe satelit: 150-20000 Hz
• Difuzor central: Ecranat magnetic
• Drivere difuzor central: Woofer full range de 3"
• Impedanţă difuzor central: 8 Ohm
• Interval de frecvenţe central: 150-20000 Hz
• Driver subwoofer: Woofer eficient de 6,5"
• Tip subwoofer: Pasiv
• Impedanţă subwoofer: 8 Ohm
• Interval de frecvenţe subwoofer: 45-150 Hz

Accesorii
• Accesorii incluse: Telecomandă, 2 baterii AAA, 

Cablu video, Cablu Line-in MP3, Antenă AM, 
antenă FM, Cablu de alimentare, Ghid de iniţiere 
rapidă, Manual de utilizare, Certificat de garanţie

Dimensiuni
• Dimensiuni set (L x Î x A): 360 x 48 x 332 mm
• Greutate set: 2,82 kg
• Dimensiuni boxe surround (L x Î x A): 

95,5 x 198 x 75 mm
• Greutate boxă surround: 0,67 kg
• Dimensiuni boxă centrală (L x Î x A): 

240 x 99,5 x 64 mm
• Greutate boxă centrală: 0,84 kg
• Dimensiuni subwoofer (L x Î x A): 

131 x 315 x 386 mm
• Înălţime subwoofer: 3,9 kg
• Dimensiuni ambalare (L x Î x A): 

446 x 417 x 378 mm
• Greutate cu ambalaj inclus: 11,9 kg
•
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