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Bilde/skjerm
• Bildeforbedring: HD (720p, 1080i), 

Videooppskalering, Progressive Scan

Lyd
• Lydsystem: Ambisound, Dolby Digital, DTS, 

Dolby Prologic II, Stereo
• Lydforbedringer: Smart Surround, DoubleBass, 

Diskant- og basskontroll
• Equalizer-innstillinger: Handling, Rock, Konsert, 

Klassisk, Drama, Jazz, MTV, RnB, Spill, Fest, 
Tegnefilm, Lounge, Sport, Nyheter

Høyttalere
• Høyttalertyper: 2 x vertikale høyttalere
• Høyttalerelementer: 8 x 2" fullt woofersystem
• Høyttalerimpedans: 6 ohm
• Basshøyttalertype: Aktiv
• Basshøyttalerelement: 1 x 6,5" langtrekkende 

woofer
• Basshøyttalerimpedans: 4 ohm
• Frekvensområde for subwoofer: 30–120 Hz

Videoavspilling
• Komprimeringsformater: DivX 3.11, DivX 4.x, 

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

DVD-R/-RW, Video-CD/-SVCD, CD-R/CD-RW
• Avspillingssystem for videoplater: PAL, NTSC

Lydavspilling
• Komprimeringsformat: MP3, WMA
• Avspillingsmedier: Audio CD, CD-R/RW, USB-

flashstasjon
• MP3-bithastigheter: 32-256 kbps og VBR

Stillbildevisning
• Bildekomprimeringsformat: JPEG
• Avspillingsmedier: CD-R/RW, DVD+R/+RW, 

USB-flashstasjon
• Bildeforbedring: Lysbildefremvisning med 

musikkavspilling, Snu, Zoom

Tuner/mottak/overføring
• Tunerbånd: AM, FM
• RDS: Stasjonsnavn

Tilkoblingsmuligheter
• Front-/sidetilkoblinger: MP3-linjeinngang, USB
• Tilkoblinger bak: HDMI-utgang, 

Komponentvideoutgang, SCART1 (CVBS, RGB 
ut), TV-inngang (3,5 mm jack), Sammenkobling 
(med nettdel)

• Basshøyttaler (nettdel): Koaksial digital inngang, 
AUX-inngang (cinch, 2 par), FM-antenne, AM/
MW-antenne, Easy-Fit-høyttalertilkobling, 
Sammenkobling (med hovedenhet)

Mål
• Mål for apparat med stativ (B x H x D): 

370 x 76 x 242 mm
• Vekt, apparat (med stativ): 3,5 kg
• Bredde, høyttaler (med stativ): 180 mm
• Høyde, høyttaler (med stativ): 420,5 mm
• Dybde, høyttaler (med stativ): 180 mm
• Vekt, høyttaler (med stativ): 2,32 kg
• Mål på subwoofer (B x H x D): 

295 x 443 x 295 mm
• Vekt, subwoofer: 9,1 kg
• Emballasjemål (B x H x D): 841 x 359 x 527 mm
• Vekt, inkl. emballasje: 22,8 kg

Tilbehør
• Vedlagt tilbehør: Hurtigstartveiledning, 

Bruksanvisning, Fjernkontroll, Batterier til 
fjernkontroll, Full SCART-kabel, MP3-
linjeinngangskabel, AM-antenne, FM-antenne, 
Sammenkoblingskabel, Høyttalerkabler, 
Nettledning, Veggmonteringsbrakett, 
Verdensomfattende garantihefte

Kraft
• Strømforsyning: 220–240 V, 50 Hz
• Effektforbruk i standby: <1 W
•
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