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Imagem/tela
• Proporção da imagem: 4:3, 16:9
• Conversor D/A: 12 bits, 108 MHz
• Aprimoramento de imagens: Progressive Scan, 

Video Upsampling

Som
• Conversor D/A: 24 bits, 192 kHz
• Sistema de áudio: Dolby Prologic II, DTS, Dolby 

Digital, Estéreo
• Recursos de áudio: Modo noturno, Reforço 

dinâmico de graves
• Ajustes do equalizador: Ação, Clássica, Concerto, 

Digital, Drama, Jazz, Rock, Ficção científica
• Potência de saída (RMS): 6 x 150 W
• Potência de áudio total (RMS): 900 W
• Resposta de freqüência: 30-20,000 Hz
• Relação sinal/ruído: > 65 dB

Reprodução de vídeo
• Mídia de reprodução: DVD+RW, DVD+R, DVD-

RW (modo vídeo), DVD-R, DVD-Vídeo, CD/
SVCD de vídeo, CD-R/CD-RW, CD de MP3, 
MPEG4, Foto CD, DivX

• Número de discos: 5

Reprodução de áudio
• Taxas de transferência de MP3: 32 a 256 kbps e 

VBR

Reprodução de imagem estática
• Mídia de reprodução: Foto CD, DVD+R/+RW, 

CD-R/RW
• Formato de compactação de imagens: JPEG
• Apresentação de slides: com música (MP3)

Sintonizador/Recepção/Transmissão
• Antena: Antena AM, Antena FM
• Sintonia digital automática
• Gravação automática
• Número de canais pré-sintonizados: 20

Conectividade
• Outras conexões: Antena AM, AUX in, Entrada 

digital coaxial, Saída Line out, Saída S-Vídeo, 
Entrada para TV (áudio, cinch), Saída progressiva 
Video Componente, Saída Vídeo Composto 
(CVBS), Antena FM

Alimentação
• Fonte de alimentação: 100-240 VAC, 50/60 Hz
• Consumo de energia no modo de espera: < 0,5 W
• Consumo de energia: 380 W

Alto-falantes
• Alto-falante de satélite: Frente com proteção 

magnética, Bidirecional
• Faixa freq. de alto-falante de satélite: 120 a 

20.000 Hz
• Drivers de alto-falantes de satélites: Tweeter de 

cúpula cônica de 1", Woofer full range de 3 pol.
• Alto-falante central: com proteção magnética, 3 

vias
• Faixa freq. do alto-falante central: 120 a 20.000 Hz
• Drivers de alto-falante central: Tweeter de cúpula 

cônica de 1", Woofers full range de 3 pol.
• Tipo de subwoofer: Ativo
• Faixa de freqüência do subwoofer: 30-120 Hz
• Driver de subwoofer: Woofer de 8 pol. de alta 

eficiência
• Impedância do subwoofer: 6 ohm
• Impedância do alto-falante central: 6 ohm
• Impedância de alto-falante de satélite: 6 ohm

Acessórios
• Acessórios inclusos: Cabo de vídeo, Cabo de 

áudio, Cabo de ligação, Antena AM/FM, Controle 
remoto, Pilhas para controle remoto, Manual do 
usuário, Certificado de garantia, Guia de 
Referência Rápida, Adaptador para corrente 
elétrica

• Controle remoto: 3139 258 70091

Dimensões
• Peso, incluindo embalagem: 25 kg
• Dimensões da caixa acústica Surround 

(L x A x P): 93 x 170 x 64 mm
• Peso dos alto-falantes surround: 0,76 kg
• Dimensões do subwoofer (L x A x P): 

236 x 360 x 470 mm
• Peso do subwoofer: 10,76 kg
• Dimensões do aparelho (L x A x P): 

435 x 74,4 x 441 mm
• Peso do aparelho: 5,6 kg
• Dimensões da caixa acústica central (L x A x P): 

246 x 93 x 68 mm
• Peso do alto-falante central: 1,34 kg
• Dimensões da embalagem (L x A x P): 

632 x 436 x 509 mm
•
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