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 home entertainment digital extraordinar de elegant oferă o experienţă 

cinematografică. Este dotat cu boxe posterioare wireless cu sunet dinamic, 

us în cameră, cu puţine fire

taţi-vă si bucuraţi-vă de mai multe surse
 Direct permite redarea de fotografii și muzică de pe memorii flash USB
re Line-in MP3 pentru redarea muzicii de pe playere media portabile

ţă fișierelor audio/video
I 1080i cu upscaling video de înaltă definiţie

t surround DTS, Dolby Digital și Pro Logic II
esare video pe 12 biţi/108Mhz pentru imagini clare, naturale

toate filmele și muzica
ificat DivX Ultra pentru redarea îmbunătăţită a materialelor video DivX

ă CD, (S)VCD, DVD, DVD+R/RW, DVD-R/RW, DVD+R DL
e reda fișiere DivX, MP3, WMA și JPEG de pe camerele digitale

de configurat și utilizat
e posterioare wireless - mai puţine cabluri întinse prin cameră
e pentru podea - pentru libertatea amplasării
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Imagine/Ecran
• Convertor D/A: 12 biţi, 108 MHz
• Caracteristici superioare imagine: Înaltă definiţie 

(720p, 1080i), Scanare progresivă

Sunet
• Putere de ieșire totală: 600 W
• Putere de ieșire (RMS): 4 x 75 W, 2 x 150 W
• Convertor D/A: 24 bit, 192 kHz
• Răspuns în frecvenţă: 150-18000 Hz
• Coeficient semnal/zgomot: >65 dB
• Sistem audio: Dolby Digital, Dolby Pro Logic II, 

DTS, Stereo
• Caracteristici superioare sunet: Amplificator 

digital clasa "D", Mod Noapte
• Setări egalizator: Acţiune, Desene animate, Clasic, 

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

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, DVD+R/+RW, DVD-

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

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

DVD-R/-RW
• Caracteristici superioare imagine: Imagine în 

oglindă, Rotire, Zoom, Redare diapozitive cu 
muzică

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

Conectivitate
• Conexiuni frontale/laterale: USB, Intrare Line-in 

MP3
• Conectori spate: Antenă AM/MW, Intrare AUX, 

Ieșire Composite video (CVBS), Intrare coaxială 
digitală, Conectori Easy-Fit pt. boxe, Ieșire HDMI, 
Ieșire S-Video, Conector compatibil wireless, 
Ieșire video Component, Antenă FM, SCART

Alimentare
• Alimentare: 50 Hz, 230 V
• Consum în stare de repaus: < 1 W

Boxe
• Difuzor satelit: 2 stative pentru podea, Boxe 

posterioare fără fir
• Drivere pentru difuzor satelit: Woofer full range 

de 3"
• Impedanţă difuzor satelit: 3 Ohm
• Interval de frecvenţe satelit: 150-20000 Hz
• Difuzor central: Ecranat magnetic, 3 căi
• Impedanţă difuzor central: 6 Ohm
• Drivere difuzor central: 1 tweeter de 2", 2 

woofere de 2,5"
• Interval de frecvenţe central: 150-20000 Hz
• Impedanţă subwoofer: 6 Ohm
• Interval de frecvenţe subwoofer: 40-150 Hz
• Driver subwoofer: Woofer eficient de 6,5"
• Tip subwoofer: Pasiv

Accesorii
• Accesorii incluse: Transmitter wireless, Receiver 

wireless, Telecomandă, 2 baterii AAA, Cablu 
SCART, Cablu Line-in MP3, Ghid de iniţiere 
rapidă, Manual de utilizare, antenă FM, Antenă 
AM, Cablu de alimentare, Certificat de garanţie

Dimensiuni
• Dimensiuni set (L x Î x A): 435 x 55 x 310 mm
• Greutate set: 4,04 kg
• Dimensiuni receiver (L x Î x A): 

126 x 131,5 x 126 mm
• Dimensiuni transmiţător (L x Î x A): 

48,5 x 88,3 x 49 mm
• Lăţime boxă faţă: 95,5 mm
• Înălţime boxă faţă: 198 mm
• Adâncime boxă faţă: 75 mm
• Greutate boxă faţă: 0,62 kg
• Lăţime boxă spate: 95 mm
• Înălţime boxă spate: 1184 mm
• Adâncime boxă spate: 73,5 mm
• Greutate boxă spate: 3,85 kg
• Dimensiuni boxă centrală (L x Î x A): 

435 x 93,5 x 67 mm
• Greutate boxă centrală: 1.28 kg
• Dimensiuni subwoofer (L x Î x A): 

159,5 x 355,5 x 370 mm
• Înălţime subwoofer: 4,78 kg
• Dimensiuni ambalare (L x Î x A): 

924 x 470 x 470 mm
• Greutate cu ambalaj inclus: 23,9 kg
•
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