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Картина/дисплей
• Подобрение на картината: Висока резолюция 

(720p, 1080i, 1080p), Подобряване на видео, 
Faroudja DCDi

Звук
• Звукова система: Звук Ambisound, Dolby Digital, 

DTS, Dolby Prologic II, Стерео
• Подобрение на звука: Обемен звук Smart 

Surround, Звук DoubleBass, Регулиране на 
високите и басите

• Настройки на еквалайзера: Екшън, Рок, 
Концерт, Класика, Драма, Джаз, MTV, R & B 
(ритъм и блус), Игри, Празненство, Анимации, 
Лондж, Новини, Спорт

Високоговорители
• Типове високоговорители: Интегриран с 

главното устройство
• Високоговорители: 2 x 1" меки куполни ВЧ 

говорители, 6 x 2,5" широколентови 
високоговорители

• Импеданс на тонколоната: 6 ома
• Тип на събуфъра: Активен
• Мембрана на събуфъра: 1x6,5" бас-

високоговорител с голям ход
• Импеданс на събуфъра: 4 ома
• Честотен диапазон на събуфъра: 30-120 Hz

Възпроизвеждане на видео
• Формати на компресиране: DivX 3.11, DivX 4.x, 

DivX 5.x, DivX 6.0, DivX Ultra, MPEG1, MPEG2
• Носители за възпроизвеждане: DVD-видео, 

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

• Система за възпроизвеждане на видеодискове: 
PAL, NTSC

Аудио възпроизвеждане
• Формат на компресиране: MP3, WMA
• Носители за възпроизвеждане: Аудио CD, CD-

R/RW, USB флаш устройство
• MP3 побитови скорости: 32-256 kbps и VBR

Възпроизвеждане на стоп-кадър
• Формат за компресиране на картини: JPEG
• Носители за възпроизвеждане: CD-R/RW, 

DVD+R/+RW, USB флаш устройство
• Подобрение на картината: Слайдшоу с 

възпроизвеждане на музика, Завъртане, 
Увеличение

Тунер/приемане/предаване
• Обхвати на тунера: AM, FM
• RDS: Име на станцията

Възможности за свързване
• Предни/странични букси за свързване: Линеен 

вход - MP3, USB
• Задни конектори: HDMI изход, Изход на 

компонентно видео, SCART1 (CVBS, RGB 
изход), Телевизионен вход (жак 3,5 мм), 
Конектори за тонколони Easy-Fit, Свързване 
(към кутията за захранването)

• Събуфър (кутия за захранване): FM антена, 
Антена AM/MW, Коаксиален цифров вход, 
Вход AUX (чинч, 2 чифта), Свързване (към 
главния блок)

Размери
• Габарити на апарата (Ш x В x Д): 

935 x 146 x 136 мм
• Тегло на апарата: 7 кг
• Габарити на събуфъра (Ш x В x Д): 

295 x 446 x 295 мм
• Тегло на събуфъра: 10,5 кг
• Габарити на опаковката (Ш x В x Д): 

1025 x 359 x 565 мм
• Тегло вкл. опаковката: 26,0 кг

Аксесоари
• Аксесоари в комплектацията: Ръководство за 

бърз старт, Ръководство за потребителя, 
Дистанционно управление, Батерии за 
дистанционното, Кабел пълен SCART, Кабел за 
линеен вход - MP3, AM антена, FM антена, С
вързващ кабел, Захранващ кабел, Конзола за 
монтиране на стена, Листовка с гаранция за 
цял свят

Мощност
• Електрозахранване: 220-240 V, 50 Hz
• Мощност на потребление в режим на 

готовност: <1 W
•
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