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Kuva/näyttö
• Kuvanparannus: High Def (720p, 1080i), 

Videokuvan parannus, Progressive Scan -toiminto

Ääni
• Äänentoistojärjestelmä: Ambisound, Dolby 

Digital, DTS, Dolby Prologic II, Stereo
• Äänenparannus: Smart Surround, DoubleBass, 

Basso- ja diskanttisäätö
• Taajuuskorjaimen asetukset: Toiminnot, Rock, 

Konsertti, Klassinen, Draama, Jazz, MTV, RnB, 
Pelaaminen, Juhlat, Piirretyt, Lounge, Urheilu, 
Uutiset

Kaiuttimet
• Kaiutintyypit: 2x pystykaiuttimet
• Kaiuttimen ohjaimet: 8 x 2" tehokas bassokaiutin
• Kaiuttimen impedanssi: 6 ohmi
• Subwoofer: Aktiivikaiutin
• Bassokaiuttimen ohjain: 1 x 6,5" pitkän matkan 

bassokaiutin
• Subwooferin impedanssi: 4 ohmi
• Subwooferin taajuudet: 30–120 Hz

Videotoisto
• Pakkausformaatit: DivX 3.11, DivX 4.x, DivX 5.x, 

DivX 6.0, DivX Ultra, MPEG1, MPEG2
• Toistomuodot: DVD-Video, DVD+R/+RW, 

DVD-R/-RW, Video-CD/SVCD, CD-R/CD-RW
• Videolevyjen toistojärjestelmä: PAL, NTSC

Äänen toisto
• Pakkausformaatti: MP3, WMA
• Toistomuodot: CD-äänilevy, CD-R/RW, USB 

Flash -asema
• MP3-bittinopeudet: 32 - 256 kbps ja VBR

Still-kuvien toisto
• Kuvanpakkausformaatti: JPEG
• Toistomuodot: CD-R/RW, DVD+R/+RW, USB 

Flash -asema
• Kuvanparannus: Musiikkikuvaesitys, Kierto, 

Zoomaus

Viritin/vastaanotto/signaalinsiirto
• Virittimen aaltoalueet: AM, FM
• RDS: Aseman nimi

Liitännät
• Etu- ja sivuliitännät: MP3-linjatulo, USB
• Takaliitännät: HDMI-lähtö, 

Komponenttivideolähtöliitäntä, SCART1 (CVBS, 
RGB-lähtö), TV-tulo (3,5 mm liitäntä), 
Yhteensopivuus (Power box -tehoyksikköön)

• Subwoofer (Power box -tehoyksikkö): 
Digitaalinen koaksiaalinen tuloliitäntä, AUX In 
(RCA, 2 paria), FM-antenni, AM/MW-antenni, 
Easy-Fit-kaiutinliittimet, Yhteensopivuus 
(päälaitteeseen)

Mitat
• Laitteen mitat jalustan kanssa (L x K x S): 

370 x 76 x 242 mm
• Paino (jalustan kanssa): 3,5 kg
• Kaiuttimen leveys (telineen kanssa): 180 mm
• Kaiuttimen korkeus (telineen kanssa): 420,5 mm
• Kaiuttimen syvyys (telineen kanssa): 180 mm
• Kaiuttimen paino (jalustan kanssa): 2,32 kg
• Subwooferin mitat (L x K x S): 

295 x 443 x 295 mm
• Subwooferin paino: 9,1 kg
• Pakkauksen mitat (L x K x S): 

841 x 359 x 527 mm
• Paino pakattuna: 22,8 kg

Lisätarvikkeet
• Mukana tulevat lisätarvikkeet: Pikaopas, 

Käyttöopas, Kaukosäädin, Kaukosäätimen 
paristot, Täysimittainen SCART-johto, MP3-
linjatulokaapeli, AM-antenni, FM-antenni, 
Välijohto, Kaiutinkaapelit, Virtajohto, 
Seinäkiinnike, Maailmanlaajuinen takuuvihko

Virta
• Virtalähde: 220 - 240 V, 50 Hz
• Virrankulutus valmiustilassa: < 1 W
•

DVD-kotiteatterijärjestelmä
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