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Obraz/Displej
• D/A konvertor: 12 bitov, 108 MHz
• Zdokonalenie obrázkov: Progresívne riadkovanie

Zvuk
• Celkový výstupný výkon: 300 W
• Výstupný výkon (RMS): 4 x 37,5 W + 2 x 75 W
• D/A konvertor: 24 bitov, 192 kHz
• Frekvenčná odozva: 180 - 14 000 Hz
• Odstup signálu od šumu: > 60 dB
• Zvukový systém: zvuk Dolby Digital, Dolby 

Prologic II, DTS, Stereofónny
• Nastavenia ekvalizéra: Akcia, Kreslené filmy, 

Klasické, Koncert, Dráma, Hranie, Jazz, Lounge, 
MTV, Správy, Párty, RnB, Rock, Športy

• Zlepšenie kvality zvuku: Digitálny zosilňovač 
triedy "D", Nočný režim

Prehrávanie videa
• Formáty kompresie: MPEG1, MPEG2, DivX 3,11, 

DivX 4.x, DivX 5.x, DivX 6.0, DivX Ultra
• Prehrávané médiá: DVD-Video, DVD+R/+RW, 

DVD-R/-RW, Video CD/SVCD, CD-R/CD-RW
• Systém prehrávania videodiskov: NTSC, PAL

Prehrávanie zvuku
• Formát kompresie: MP3, WMA
• Prehrávané médiá: Zvukový disk CD, CD-R/RW, 

DVD+R/+RW, DVD-R/-RW
• Rýchlosti prenosu MP3: 32-256 kb za sekundu a 

VBR

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

CD-R/RW
• Zdokonalenie obrázkov: Rotovanie, Približovanie, 

Otočiť fotografie, Prezentácia s prehrávaním 
hudby

Tuner/Príjem/Vysielanie
• Upevnenia tuneru: MW, FM
• Počet predvolených zvukových kanálov: 40
• RDS: Názov stanice

Pripojiteľnosť
• Zadné pripojenia: Komponentný video výstup, 

Vstup Aux, FM anténa, Anténa AM/MW, Scart, 

Konektory reproduktora Easy-Fit
• Predné/bočné konektory: Vstup MP3, USB

Napájanie
• Napájanie: 230 V, 50 Hz
• Spotr. energie v pohotovostnom stave: < 1 W

Reproduktory
• Budiče satelitného reproduktora: 3" 

širokopásmový basový reproduktor
• Impedancia satelit. reproduktora: 4 ohm
• Frekv. rozsah satelit. reproduktora: 150-20 

000 Hz
• Stredný reproduktor: Magneticky tienený
• Meniče stredného reproduktora: 3" 

širokopásmový basový reproduktor
• Celkový odpor stredného reproduktora: 8 ohm
• Frekv. rozsah stredného reproduktora: 150-20 

000 Hz
• Ovládač subwoofera: 6,5" vysokoefektívny basový 

reproduktor
• Typ subwoofera: Pasívny
• Odpor subwoofera: 8 ohm
• Frekvenčný rozsah subwoofera: 45 - 150 Hz

Príslušenstvo
• Zahrnuté príslušenstvo: Diaľkové ovládanie, Dve 

batérie AAA, Kábel Scart, Vstupný kábel pre MP3, 
AM anténa, FM anténa, Manuál používateľa, 
Stručná príručka spustenia, Záručný list pre 
celosvetovú záruku

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

360 x 55 x 332 mm
• Hmotnosť prístroja: 2,82 kg
• Rozmery priestorového reproduktora 

(Š x V x H): 95,5 x 198 x 75 mm
• Váha reproduktora pre priestorový zvuk: 0,62 kg
• Rozmery stredového reproduktoru (Š x V x H): 

240 x 99,5 x 64 mm
• Váha stredného reproduktora: 0 78 kg
• Rozmery hlbokotónového reproduktora 

(Š x V x H): 131 x 315 x 386 mm
• Váha subwoofera: 3,9 kg
• Rozmery balenia (Š x V x H): 

446 x 417 x 378 mm
• Váha vrátane balenia: 11,4 kg
•
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