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Imagine/Ecran
• Convertor D/A: 12 biţi, 108 MHz
• Caracteristici superioare imagine: Înaltă definiţie 

(720p, 1080i), Upscaling video, Scanare progresivă

Sunet
• Convertor D/A: 24 biţi, 192KHz
• Răspuns în frecvenţă: 30 - 20 000 Hz
• Coeficient semnal/zgomot: > 65dB
• Sistem audio: Ambisound, Dolby Digital, Dolby 

Pro Logic II, DTS, Stereo
• Putere de ieșire (RMS): 2x200W + 1x100W

Boxe
• Difuzor satelit: Ecranare magnetică frontală
• Drivere pentru difuzor satelit: 3 woofere full 

range de 2,5"
• Interval de frecvenţe satelit: 120-20000 Hz
• Impedanţă difuzor satelit: 8 Ohm
• Driver subwoofer: Woofer eficient de 8"
• Interval de frecvenţe subwoofer: 30-120 Hz
• Impedanţă subwoofer: 4 Ohm
• Tip subwoofer: Pasiv

Redare video
• Formate de comprimare: DivX 3.11, DivX 4.x, 

DivX 5.x, DivX 6.0, DivX Ultra, MPEG1, MPEG2
• Medii de redare: DVD-Video, DVD+R/+RW, 

DVD-R/-RW, Video CD/SVCD, CD-R/CD-RW
• Sistem de redare a discurilor video: PAL, NTSC

Redare audio
• Format compresie: MP3, WMA
• Medii de redare: CD audio, CD-R/RW, Memorie 

flash USB
• Rate de biţi MP3: 32-256 kbps și VBR

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

Memorie flash USB
• Caracteristici superioare imagine: Redare 

diapozitive cu muzică, Rotire, Zoom

Tuner/Recepţie/Transmisie
• Mărci de tunere: FM, AM

Conectivitate
• Conexiuni frontale/laterale: Intrare directă MP3, 

USB
• Conectori spate: Ieșire HDMI, Ieșire S-Video, 

Ieșire Composite video (CVBS), SCART1 (CVBS, 
ieșire S-video/RGB), Antenă AM/MW, Conectori 
Easy-Fit pt. boxe, Intrare coaxială digitală, Intrare 
AUX, Ieșire video Component, Antenă FM

Accesorii
• Accesorii incluse: Ghid de iniţiere rapidă, Manual 

de utilizare, Telecomandă, Baterii pentru 
telecomandă, Cablu Full SCART, Cablu Line-in 
MP3, Antenă AM, antenă FM, Cablu de alimentare, 
Cabluri boxe, Certificat de garanţie

Dimensiuni
• Dimensiuni set (L x Î x A): 340 x 70 x 330 mm
• Greutate set: 3,5 kg
• Dimensiuni boxe surround (L x Î x A): 

320 x 124 x 101 mm
• Greutate boxă surround: 2 kg
• Dimensiuni subwoofer (L x Î x A): 

220 x 370 x 470 mm
• Înălţime subwoofer: 7 kg
• Dimensiuni ambalare (L x Î x A): 

559 x 418 x 524 mm
• Greutate cu ambalaj inclus: 17,34 kg

Alimentare
• Alimentare: 220-240 V, 50 Hz
• Consum: 100 W
• Consum în stare de repaus: < 1 W
•
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