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Obraz/displej
• Vylepšení obrazu: Vysoké rozlišení (720p, 1080i, 

1080p), Zvýšení rozlišení videa, Faroudja DCDi

Zvuk
• Zvukový systém: Ambisound, Dolby Digital, DTS, 

Dolby Prologic II, Stereo
• Vylepšení zvuku: Smart Surround, DoubleBass, 

Regulace výšek a basů
• Nastavení ekvalizéru: Akce, Rock, Koncert, 

Classic, Drama, Jazz, MTV, RnB, Hry, Párty, 
Kreslený film, Lounge, Zprávy, Sporty

Reproduktory
• Typ reproduktorů: Integrováno v hlavní jednotce
• Vinutí reproduktorů: 2 x 1" kuželové výškové 

reproduktory s měkkou membránou, 6 x 2,5" 
širokopásmové reproduktory

• Impedance reproduktorů: 6 ohm
• Typ subwooferu: Aktivní
• Vinutí subwooferu: 1 basový reproduktor 

dalekého dosahu 6,5" (16,5 cm)
• Impedance subwooferu: 4 ohm
• Frekvenční pásmo subwooferu: 30-120 Hz

Přehrávání videa
• Kompresní formáty: DivX 3.11, DivX 4.x, DivX 

5.x, DivX 6.0, DivX Ultra, MPEG1, MPEG2
• Média pro přehrávání: DVD-Video, DVD+R/

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

• Systém přehrávání video disků: PAL, NTSC

Přehrávání zvuku
• Kompresní formát: MP3, WMA
• Média pro přehrávání: zvukový disk CD, CD-R/

RW, Jednotka Flash USB
• Přenosová rychlost formátu MP3: 32-256 kb/s a 

VBR

Zobrazení fotografií
• Formát komprese obrázků: JPEG

• Média pro přehrávání: CD-R/RW, DVD+R/+RW, 
Jednotka Flash USB

• Vylepšení obrazu: Prezentace s přehráváním 
hudby, Rotace, Zvětšení

Tuner/příjem/vysílání
• Pásma tuneru: SV, VKV
• Systém RDS: Název stanice

Možnosti připojení
• Čelní / boční přípojky: Linkový vstup MP3, USB
• Zadní konektory: Výstup HDMI, Výstup 

komponentního videa, SCART1 (CVBS, výstup 
RGB), Vstupní konektor TV (3,5 mm), Snadno 
nastavitelné výstupy pro reproduktory, 
Propojovací (k napájecímu zdroji)

• Subwoofer (Napájecí zdroj): Anténa VKV, Anténa 
KV/SV, Koaxiální digitální vstup, Vstup AUX 
(cinch, 2 páry), Propojovací (k hlavní jednotce)

Rozměry
• Rozměry sady (Š x V x H): 935 x 146 x 136 mm
• Hmotnost přístroje: 7 kg
• Rozměry subwooferu (Š x V x H): 

295 x 446 x 295 mm
• Hmotnost subwooferu: 10,5 kg
• Rozměry balení (Š x V x H): 

1025 x 359 x 565 mm
• Hmotnost včetně balení: 26,0 kg

Příslušenství
• Dodávané příslušenství: Stručný návod 

k rychlému použití, Uživatelský manuál, Dálkový 
ovladač, Baterie pro dálkový ovladač, Kabel 
SCART, Kabel linkového vstupu MP3, Anténa pro 
SV, anténa VKV, Propojovací kabel, Síťová šňůra, 
Držák pro montáž na stěnu, Mezinárodní záruční 
list

Spotřeba
• Napájení: 220-240 V, 50 Hz
• Příkon v pohotovostním režimu: <1 W
•
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