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Kép/Kijelző
• Kép javítása: Progresszív pásztázás, High Def 

(720p, 1080i, 1080p), Video-felkonvertálás (720p, 
1080i/p)

• D/A átalakító: 12 bit, 108 MHz

Hang
• Hangrendszer: Dolby Digital, DTS, Sztereó, Dolby 

Virtual hangszóró
• Hangkiemelés: „D" osztályú digitális erősítő, 

Éjszakai mód
• Hangszínszabályzó beállításai: Működés, Rock, 

Koncert, Klasszikus, Dráma, Játék, Szalonzene, 
Sport

• D/A átalakító: 24 bit, 192 kHz
• Frekvenciaválasz: 180-14000 Hz
• kimenő teljesítmény (RMS): 2x75 W, 150 W
• Kimeneti összteljesítmény: 300 W
• Jel-zaj arány: > 60 dB

Hangszórók
• Mélynyomó típusa: Aktív
• Mélynyomó meghajtó: 6,5" teljes hangterjedelmű 

mélynyomó
• Szatellithangszóró meghajtók: 1" kúpos 

magassugárzó, 3"-es teljes hangterjedelmű 
mélynyomó

• Szatellithangszórók frekvenciatart.: 150-20000 Hz
• Szatellithangszóró impedancia: 4 ohm
• Mélynyomó frekvenciatartománya: 45-150 Hz
• Mélynyomó impedancia: 8 ohm

Videolejátszás
• Tömörítési formátumok: Divx 3.11, DivX 4.x, 

DivX 5.x, DivX 6.0, DivX Ultra, MPEG1, MPEG2, 
WMV, MPEG4

• Adathordozók lejátszása: DVD videó, DVD+R/
+RW, DVD-R/-RW, Video CD/SVCD, CD-R/
CD-RW

• Videolemez lejátszási rendszer: PAL, NTSC

Hanglejátszás
• Tömörítési formátum: MP3, WMA
• MP3 bitátviteli sebességek: 32-256 kb/s és VBR

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

+RW, USB flash meghajtó, DVD-R/-RW
• Kép javítása: Diabemutató zenelejátszással, 

Forgatás, Nagyítás

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

Csatlakoztathatóság
• Elülső/oldalsó csatlakozók: MP3-bemenet, Nagy 

sebességű USB, Audió be
• Hátoldali csatlakozók: HDMI kimenet, 

Komponens videokimenet, Összekötő (a Power 
Box-hoz), Kompozit video (CVBS) kimenet, 
Digitális koaxiális bemenet, FM antenna

Tartozékok
• Mellékelt tartozékok: Rövid üzembe helyezési 

útmutató, Felhasználói kézikönyv, Távvezérlés, FM 
antenna, Hálózati kábel, Nemzetközi 
garancialevél, 2 x AAA akkumulátor, Összekötő 
kábel, RCA–SCART kábel

Feszültség
• Áramellátás: 50 Hz, 230 V
• készenléti üzemmód energiafelhasználása: <1 W
• Áramfogyasztás: 60 W

Méretek
• A készülék méretei állvánnyal (Sz x Ma x Mé): 

315 x 199 x 106 mm
• Készülék tömege (állvánnyal együtt): 1,7 kg
• Hangsugárzó szélessége (állvánnyal): 180 mm
• Hangsugárzó magassága (állvánnyal): 199 mm
• Hangsugárzó mélysége (állvánnyal): 106 mm
• Hangsugárzó tömege (állvánnyal együtt): 1,1 kg
• Mélynyomó méretei (Sz x Ma x Mé): 

202 x 300 x 380 mm
• Mélynyomó súlya: 5,6 kg
• Csomagolás mérete (Sz x Ma x Mé): 

565 x 395 x 396 mm
• Súly csomagolással együtt: 12,7 kg

Külső kartondoboz
• EAN: 87 12581 40282 2
• Fogyasztói csomagolások száma: 1

Méret csomagolással együtt
• EAN: 87 12581 40282 2
• Mellékelt termékek száma: 1
• Csomagolás típusa: Karton
• Csomagolás mérete (Sz x Ma x Mé): 

56,5 x 39,6 x 38,9 cm
• Nettó tömeg: 10,95 kg
• Önsúly: 1,75 kg
• Bruttó tömeg: 12,7 kg

Termék méretei
• Kábelhosszúság: 0 cm
• Termék méretei (Sz x Ma x Mé): 0 x 0 x 0 cm
• Tömeg: 0 kg
•
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