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 élvonalbeli digitális otthoni szórakoztatórendszer egyedülálló kép- és 

t nyújt. Dinamikus hangzású, vezeték nélküli hátsó hangfalait könnyű beállítani, 

 vezetékre van szükség a szobában.

kozzon többféle forráshoz
 Direct az USB flash-meghajtón tárolt fényképek és zene lejátszásához
elejátszás MP3-bemenettel hordozható médialejátszóról

 és képfelvételei életre kelnek
I 1080i nagyfelbontású video-felkonvertálással

, Dolby Digital és Pro Logic II sorround hangzás
it/108 MHz-es videofeldolgozás az éles és természethű képekhez

s filmjének és zenéjének lejátszása
 Ultra tanúsítvánnyal rendelkező a DivX videók tökéletesebb lejátszásához

 (S)VCD, DVD, DVD+R/RW, DVD-R/RW, DVD+R DL lejátszása
, MP3, WMA, JPEG fájlok lejátszása

erű beállítás és használat
ték nélküli hátsó hangfalak – kevesebb vezeték a szobában

ón álló hangszórók az elhelyezés szabadságáért
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Kép/Kijelző
• D/A átalakító: 12 bit, 108 MHz
• Kép javítása: High Def (720p, 1080i), Progresszív 

pásztázás

Hang
• Kimeneti összteljesítmény: 600 W
• kimenő teljesítmény (RMS): 4x75 W, 2x150 W
• D/A átalakító: 24 bit, 192 kHz
• Frekvenciaválasz: 150–18000 Hz
• Jel-zaj arány: >65 dB
• Hangrendszer: Dolby Digital, Dolby Prologic II, 

DTS, Sztereó
• Hangkiemelés: „D" osztályú digitális erősítő, 

Éjszakai mód
• Hangszínszabályzó beállításai: Működés, Rajzfilm, 

Klasszikus, Koncert, Dráma, Játék, Jazz, 
Szalonzene, MTV, Hírek, Party, RnB, Rock, Sport

Videolejátszás
• Tömörítési formátumok: MPEG1, MPEG2, Divx 

3.11, DivX 4.x, DivX 5.x, DivX 6.0, DivX Ultra
• Adathordozók lejátszása: DVD videó, DVD+R/

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

• Videolemez lejátszási rendszer: NTSC, PAL

Hanglejátszás
• Tömörítési formátum: MP3, WMA
• Adathordozók lejátszása: Audio CD, DVD+R/

+RW, DVD-R/-RW, CD-R/RW
• MP3 bitátviteli sebességek: 32-256 kb/s és VBR

Állókép lejátszás
• Képtömörítési formátum: JPEG
• Adathordozók lejátszása: CD-R/RW, DVD+R/

+RW, DVD-R/-RW
• Kép javítása: Gyorsfotók, Forgatás, Nagyítás, 

Diabemutató zenelejátszással

Hangolóegység/Vétel/Adás
• Hangolási sávok: MW, FM
• Programozott audiocsatornák száma: 40
• RDS: Állomásnév

Csatlakoztathatóság
• Elülső/oldalsó csatlakozók: USB, MP3-bemenet
• Hátoldali csatlakozók: AM/MW antenna, AUX be, 

Kompozit video (CVBS) kimenet, Digitális 
koaxiális bemenet, Easy-Fit hangszóró-csatlakozó, 
HDMI kimenet, S-Video kimenet, Vezeték nélküli 
csatlakozás, Komponens videokimenet, FM 
antenna, Scart

Feszültség
• Áramellátás: 50 Hz, 230 V
• készenléti üzemmód energiafelhasználása: < 1 W

Hangszórók
• Szatellithangszóró: 2 padlón álló oszlop, Vezeték 

nélküli hátsó hangfalak
• Szatellithangszóró meghajtók: 3"-es teljes 

hangterjedelmű mélynyomó
• Szatellithangszóró impedancia: 3 ohm
• Szatellithangszórók frekvenciatart.: 150-20000 Hz
• Középsugárzó: Mágneses árnyékolás, 3 utas
• Középsugárzó impedancia: 6 ohm
• Középsugárzó meghajtók: 1 x 2"-es 

magashangszóró, 2 x 2,5"-es mélyhangszóró
• Középfrekvenciás tartomány: 150-20000 Hz
• Mélynyomó impedancia: 6 ohm
• Mélynyomó frekvenciatartománya: 40–150 Hz
• Mélynyomó meghajtó: 6,5" teljes hangterjedelmű 

mélynyomó
• Mélynyomó típusa: Passzív

Tartozékok
• Mellékelt tartozékok: Vezeték nélküli 

adókészülék, Vezeték nélküli vevőkészülék, 
Távvezérlés, 2 x AAA akkumulátor, Scart kábel, 
MP3 vonalbemeneti kábel, Rövid üzembe 
helyezési útmutató, Felhasználói kézikönyv, FM 
antenna, AM antenna, Hálózati kábel, Nemzetközi 
garancialevél

Méretek
• Egység méretei (Sz x Ma x Mé): 

435 x 55 x 310 mm
• Készülék tömege: 4,04 kg
• Vevőkészülék méretei (Sz x Ma x Mé): 

126 x 131,5 x 126 mm
• Jeladó méretei (Sz x Ma x Mé): 

48,5 x 88,3 x 49 mm
• Elülső hangsugárzó szélessége: 95,5 mm
• Elülső hangsugárzó magassága: 198 mm
• Elülső hangsugárzó mélysége: 75 mm
• Elülső hangsugárzó tömege: 0,62 kg
• Hátsó hangsugárzó szélessége: 95 mm
• Hátsó hangsugárzó magassága: 1184 mm
• Hátsó hangsugárzó mélysége: 73,5 mm
• Hátsó hangsugárzó tömege: 3,85 kg
• Középső hangszóró mérete (Sz x Ma x Mé): 

435 x 93,5 x 67 mm
• Középsugárzó súlya: 1,28 kg
• Mélynyomó méretei (Sz x Ma x Mé): 

159,5 x 355,5 x 370 mm
• Mélynyomó súlya: 4,78 kg
• Csomagolás mérete (Sz x Ma x Mé): 

924 x 470 x 470 mm
• Súly csomagolással együtt: 23,9 kg
•

DVD házimozirendszer
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