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ε τέχνη και ακρίβεια, αυτό το σύστηµα οικιακής ψυχαγωγίας σάς υπόσχεται ασύγκριτη 

ας και ήχου. Ο µοντέρνος σχεδιασµός της που ταιριάζει µε οποιαδήποτε Flat TV 

ι στην εσωτερική διακόσµηση του σπιτιού σας χάρη στη δυνατότητα ανάρτησης σε τοίχο 

τες λειτουργίες.

γώνιστη απόδοση εικόνας και ήχου
µατογραφικός ήχος 6.1 Dolby Digital EX surround
ος HDMI για ψηφιακό video υψηλής ευκρίνειας και ψηφιακό ήχο

ηση κλιµάκωσης εικόνας για βελτιστοποιηµένη ανάλυση έως και 1080i
ίτερ νεοδυµίου τύπου Ribbon για πεντακάθαρο ήχο
υκαναλικό SACD για απόλυτη µουσική απόλαυση

ατώνεται στο χώρο σας
α ασύρµατα πίσω ηχεία έχετε λιγότερα καλώδια στο χώρο σας
τός και ευέλικτος σχεδιασµός µε προαιρετική δυνατότητα ανάρτησης σε τοίχο
ρετικά λεπτά επίπεδα ηχεία που ταιριάζουν µε το χώρο σας
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Εικόνα/Οθόνη
• Λόγος διαστάσεων: 4:3, 16:9
• Μετατροπέας D/A: 12 bit, 108 MHz
• Βελτίωση εικόνας: Υψηλής ευκρίνειας (720p, 

1080i), Αύξηση κλιµάκωσης εικόνας, Αύξηση 
δειγµατοληψίας εικόνας

Ήχος
• Μετατροπέας D/A: 24 bit, 192 kHz
• Συχνότητα απόκρισης: 30-50000 Hz
• Λόγος σήµατος προς θόρυβο: >95 dB
• Σύστηµα ήχου: Στερεοφωνικό, Dolby Digital EX, 

DTS, Dolby Prologic II, Dolby Digital
• Ενίσχυση ήχου: Ψηφιακός ενισχυτής Τάξης "D", 

Έλεγχος πρίµων και µπάσων, Νυκτερινή 
λειτουργία

• Ισχύς (RMS): 3x125W (Μπροστινό Α/∆/ 
Μπροστινό κεντρικό) + 2x85W (Πίσω Α/∆) + 
105W (Πίσω κεντρικό) + 150W (Υπογούφερ)

• Συνολική ισχύς ήχου (RMS): 800 W
• Ρυθµίσεις ισοσταθµιστής: ∆ράση, Κλασική, 

Συναυλία, Ψηφιακό, ∆ράµα, Τζαζ, Ροκ, 
Επιστηµονική φαντασία

Αναπαραγωγή βίντεο
• Μέσα αναπαραγωγής: Εικόνα DVD, DVD+RW, 

DVD+R, DVD-RW (Λειτουργία βίντεο), DVD-R, 
Video CD/SVCD, CD-R/CD-RW, Super Audio 
CD

• Φορµά συµπίεσης: MPEG1, MPEG2, Divx 3.11, 
DivX 4.x, DivX 5.x, DivX 6.0

• Σύστηµα αναπαραγωγής δίσκων βίντεο: PAL, 
NTSC

Αναπαραγωγή ήχου
• Μέσα αναπαραγωγής: CD, MP3-CD, Π

ολυκαναλικό SACD, Στερεοφωνικό SACD, CD-R, 
CD-RW

• Φορµά συµπίεσης: MP3, PCM, WMA
• Ρυθµός bit MP3: 32-256 kbps και VBR
• Λειτουργίες αναπαραγωγής δίσκων: Γρήγορη 

κίνηση εµπρός/πίσω, Προβολή CD Text, 
Αναζήτηση επόµενου/προηγούµενου άλµπουµ, 
Αναζήτηση επόµενου/προηγ. κοµµατιού, 
Επανάληψη ενός/άλµπουµ/όλων, Λειτουργία 
Shuffle

Αναπαραγωγή ακίνητης εικόνας
• Μέσα αναπαραγωγής: CD εικόνων
• Φορµά συµπίεσης εικόνων: JPEG
• Βελτίωση εικόνας: Slideshow µε αναπαραγωγή 

MP3

∆έκτης/Λήψη/Μετάδοση
• Ζώνες δέκτη: Στερεοφωνικός δέκτης FM, MW
• Αριθµός προρυθµισµένων καναλιών: 20
• RDS: Όνοµα σταθµού
• Αυτόµατος ψηφιακός συντονισµός
• Αυτόµατη αποθήκευση

Συνδεσιµότητα
• Άλλες συνδέσεις: Είσοδος AUX, Αναλογική 

είσοδος ήχου L/R, Έξοδος εικόνας συνιστωσών 
προοδ. σάρ., Ψηφιακή οµοαξονική είσοδος ήχου, 
Υποδοχές ηχείων για εύκολη εφαρµογή, Κεραία 
FM, Έξοδος HDMI, Έξοδος S-Video, SCART1 

(έξοδος CVBS, S-video/RGB), Είσοδος 
τηλεόρασης (ήχου, cinch)

Ευκολία
• Προστασία παιδιών: Γονικός έλεγχος
• Γλώσσες προβολής επί της οθόνης: Αγγλικά, 

Γαλλικά, Γερµανικά, Ιταλικά, Ισπανικά, Ολλανδικά, 
∆ανικά, Νορβηγικά, Πορτογαλικά, Φινλανδικά, 
Τούρκικα, Πολωνικά, Ρωσικά

• Τηλεχειριστήριο: Πολυλειτουργικό

Ρεύµα
• Τροφοδοσία ρεύµατος: 220-240 V, 50 Hz
• Κατανάλωση ρεύµατος κατά την αναµονή: < 1 W
• Κατανάλωση ρεύµατος: 165 W

Ηχεία
• Ηχείο-δορυφόρος: 2 δρόµων, Πρόσοψη µε 

µαγνητική θωράκιση, 4 επιδαπέδια στηρίγµατα, 
Ασύρµατα πίσω ηχεία

• Οδηγοί ηχείου-δορυφόρου: Γούφερ πλήρους 
εύρους 2 x 3", Τουίτερ τύπου Ribbon 4"

• Εύρος συχνοτήτων ηχείου δορυφόρου: 120-
50000 Hz

• Αντίσταση ηχείου-δορυφόρου: 6 ohm
• Κεντρικό ηχείο: 2 δρόµων
• Οδηγοί κεντρικού ηχείου: Γούφερ πλήρους 

εύρους 2 x 3", Τουίτερ τύπου Ribbon 4"
• Εύρος συχνοτήτων κεντρικού ηχείου: 120-

50000 Hz
• Αντίσταση κεντρικού ηχείου: 6 ohm
• Οδηγός υπογούφερ: Γούφερ 6,5" υψηλής 

απόδοσης
• Εύρος συχνοτήτων υπογούφερ: 30-120 Hz
• Αντίσταση υπογούφερ: 4 ohm

Αξεσουάρ
• Συµπεριλαµβανόµενα αξεσουάρ: Εγχειρίδιο 

χρήσεως, Οδηγός γρήγορης έναρξης, 
Τηλεχειριστήριο, 1x κεντρικό ηχείο, 1 
υπογούφερ, 2 µπροστινά δορυφορικά ηχεία, 3 
πίσω δορυφορικά ηχεία, Καλώδιο διασύνδεσης, 
Κεραία FM, 2 βίδες για ανάρτηση στον τοίχο, 
Φυλλάδιο παγκόσµιας εγγύησης

∆ιαστάσεις
• ∆ιαστάσεις σετ (Π x Υ x Β): 273 x 284 x 144 χιλ.
• Βάρος συσκευής: 2,8 κ.
• ∆ιαστάσεις κεντρικού ηχείου (Π x Υ x Β): 

497 x 139 x 32 χιλ.
• Βάρος κεντρικού ηχείου: 1,5 κ.
• Βάθος πίσω ηχείου: 32 χιλ.
• Ύψος πίσω ηχείου: 139 χιλ.
• Βάρος πίσω ηχείου: 1,5 κ.
• Πλάτος πίσω ηχείου: 497 χιλ.
• ∆ιαστάσεις συστήµατος περιβάλλοντος ήχου (Π

 x Υ x Β): 106 x 497 x 32 χιλ.
• Βάρος ηχείου Surround: 1,25 κ.
• ∆ιαστάσεις υπογούφερ (Π x Υ x Β): 

300 x 399 x 300 χιλ.
• Βάρος υπογούφερ: 12 κ.
• ∆ιαστάσεις βάσης (Π x Υ x Β): 

240 x 830 x 240 χιλ.
• Βάρος βάσης: 4,5 κ.
• Βάρος µε την συσκευασία: 47,5 κ.
•

Σύστηµα Home Cinema DVD/SACD µε τουίτερ νεοδυµίου τύπου Ribbon
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