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Imagem/Visualização
• Conversor D/A: 12 bits, 108 MHz
• Melhoramento de imagem: Alta definição (720p, 

1080i), Melhoramento de vídeo, Varrimento 
Progressivo

Som
• Conversor D/A: 24 bits, 192 kHz
• Frequência de resposta: 30 - 20 000 Hz
• Relação sinal/ruído: > 65 dB
• Sistema de som: Ambisound, Dolby Digital, Dolby 

Pro Logic II, DTS, Estéreo
• Potência de saída (RMS): 2 x 200 W + 1 x 100 W

Altifalantes
• Altifalante Satélite: Frente com revestimento 

magnético
• Controladores altifalante satélite: Woofers full 

range 3 x 2,5"
• Limites freq do altifalante satélite: 120-20,000 Hz
• Impedância do altifalante satélite: 8 ohm
• Controlador do subwoofer: Woofer de 8" de alta 

eficiência
• Limites de freq do subwoofer: 30-120 Hz
• Impedância do subwoofer: 4 ohm
• Tipo de subwoofer: Passivo

Reprodução de Vídeo
• Formatos de compressão: DivX 3.11, DivX 4.x, 

DivX 5.x, DivX 6.0, DivX Ultra, MPEG1, MPEG2
• Suporte de Reprodução: DVD-Video, DVD+R/

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

• Sistema reprodução discos de vídeo: PAL, NTSC

Reprodução Áudio
• Formato de compressão: MP3, WMA
• Suporte de Reprodução: CD áudio, CD-R/RW, 

Unidade Flash USB
• Taxa de bits MP3: 32-256 kbps e VBR

Reprodução de Fotografias
• Formato de compressão de imagens: JPEG
• Suporte de Reprodução: DVD+R/+RW, CD-R/

RW, Unidade Flash USB
• Melhoramento de imagem: Apresentação de 

diapositivos com música, Rodar, Zoom

Sintonizador/Recepção/Transmissão
• Bandas do Rádio: FM, AM

Conectividade
• Ligações Frontais/Laterais: Entrada MP3 Directo, 

USB
• Ligações posteriores: Saída HDMI, Saída S-Video, 

Saída de vídeo composto (CVBS), SCART1 (saída 
CVBS, S-video/RGB), Antena AM/MW, Conect. 
de altifal. fáceis de encaixar, Entrada coaxial digital, 
Entrada AUX, Saída de Vídeo Componente, 
Antena FM

Acessórios
• Acessórios Incluídos: Manual de início rápido, 

Manual do Utilizador, Telecomando, Pilhas para 
telecomando, Cabo Full SCART, Cabo de entrada 
de linha MP3, Antena AM, Antena FM, Cabo de 
alimentação, Cabos de altifalante, Folheto de 
garantia World Wide

Dimensões
• Dimensões do conjunto (L x A x P): 

340 x 70 x 330 mm
• Peso do conjunto: 3,5 kg
• Dimensões do altifalante Surround (L x A x P): 

320 x 124 x 101 mm
• Peso do Altifalante Surround: 2 kg
• Dimensões do subwoofer (L x A x P): 

220 x 370 x 470 mm
• Peso do subwoofer: 7 kg
• Dimensões da embalagem (L x A x P): 

559 x 418 x 524 mm
• Peso incl. Embalagem: 17,34 kg

Potência
• Alimentação eléctrica: 220-240 V, 50 Hz
• Consumo de energia: 100 W
• Consumo de energia em modo de espera: < 1 W
•
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