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Bild/visning
• Bildförhållande: 4:3, 16:9
• D/A-omvandlare: 12 bit, 108 MHz
• Bildförbättring: HD (720p, 1080i), Förbättrad 

videoupplösning, Videouppsampling

Ljud
• D/A-omvandlare: 24 bitar, 192 kHz
• Frekvensåtergivning: 30-50 000 Hz
• Signal/brusförhållande: >95 dB
• Ljudsystem: Stereo, Dolby Digital EX, DTS, Dolby 

Prologic II, Dolby Digital
• Ljudförbättring: Digital klass D-Förstärkare, 

Diskant- och baskontroll, Nattläge
• Uteffekt (RMS): 3 x 125 W (främre v/h /främre 

center) + 2 x 85 W (bakre v/h) + 105 W (bakre 
center) + 150 W (subwoofer)

• Uteffekt (RMS): 800 W
• Equalizer-inställningar: Action, Klassisk, Konsert, 

Digital, Drama, Jazz, Rock, Sci-Fi

Videouppspelning
• Uppspelningsmedia: DVD-video, DVD+RW, 

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

• Komprimeringsformat: MPEG1, MPEG2, DivX 
3.11, DivX 4.x, DivX 5.x, DivX 6.0

• System för videouppspelning: PAL, NTSC

Ljuduppspelning
• Uppspelningsmedia: CD, MP3-CD-skiva, 

Flerkanals-SACD, SACD-stereo, CD-R, CD-RW
• Komprimeringsformat: MP3, PCM, WMA
• MP3-bithastighet: 32-256 kbit/s och VBR
• Skivuppspelningslägen: Snabbt framåt/bakåt, 

Visning av CD-text, Nästa/Föregående 
albumsökning, Nästa/Föregående spårsökning, 
Repetera en/album/allt, Blandad uppspelning

Stillbildsvisning
• Uppspelningsmedia: Picture CD
• Bildkomprimeringsformat: JPEG
• Bildförbättring: Bildspel med MP3-uppspelning

Mottagare/mottagning/sändning
• Radioband: FM-stereo, MW
• Antal förinställda kanaler: 20
• RDS: Stationsnamn
• Automatisk digital kanalsökning
• Autospara

Anslutningar
• Andra anslutningar: AUX-ingång, Analog 

ljudingång vänster/höger, Komponentvideoutgång, 
progressiv, Digital koaxial ingång, Easy-Fit-
högtalaranslutningar, FM-antenn, HDMI-utgång, S-
videoutgång, SCART1 (CVBS, S-video/RGB-
utgång), TV-ingång (ljud, cinch)

Bekvämlighet
• Barnsäkring: Föräldrakontroll
• OSD-språk (On-screen Display): Engelska, 

Franska, Tyska, Italienska, Spanska, Holländska, 
Danska, Norska, Portugisiska, Finska, Turkiska, 
Polska, Ryska

• Fjärrkontroll: Flerfunktionell

Effekt
• Strömförsörjning: 220–240 V, 50 Hz
• Strömförbrukning i standby-läge: < 1 W
• Strömförbrukning: 165 W

Högtalare
• Satellithögtalare: 2-vägs, Magnetiskt avskärmad 

front, 4 golvstativ, Trådlösa bakhögtalare
• Drivenhet för satellit-högtalare: 2x 3 tums 

fullregisterwoofer, 4-tums ribbon tweeter
• Frekvensområde för satellithögtalare: 

120–50 000 Hz
• Impedans för satellithögtalare: 6 ohm
• Centerhögtalare: 2-vägs
• Drivenheter för centerhögtalare: 2x 3 tums 

fullregisterwoofer, 4-tums ribbon tweeter
• Frekvensområde (center): 120–50 000 Hz
• Centerhögtalarimpedans: 6 ohm
• Subwooferdrivelement: 6,5 tums högeffektiv 

woofer
• Frekvensomfång för subwoofer: 30–120 Hz
• Subwooferimpedans: 4 ohm

Tillbehör
• Tillbehör som medföljer: Bruksanvisning, 

Snabbstartguide, Fjärrkontroll, 1x 
centerhögtalare, 1x subwoofer, 2x 
satellithögtalare (front), 3x satellithögtalare (bak), 
Anslutningskabel, FM-antenn, Skruvar för 
väggmontering, 2 st, Garantisedel för hela världen

Mått
• Utrustningens mått (B x H x D): 

273 x 284 x 144 mm
• Vikt: 2,8 kg
• Centerhögtalarens mått (B x H x D): 

497 x 139 x 32 mm
• Centerhögtalare, vikt: 1,5 kg
• Bakre högtalare, djup: 32 mm
• Bakre högtalare, höjd: 139 mm
• Bakre högtalare, vikt: 1,5 kg
• Bakre högtalare, bredd: 497 mm
• Surroundhögtalarens mått (B x H x D): 

106 x 497 x 32 mm
• Surroundhögtalare, vikt: 1,25 kg
• Lågbashögtalarens mått (B x H x D): 

300 x 399 x 300 mm
• Subwoofer, vikt: 12 kg
• Underredets mått (B x H x D): 

240 x 830 x 240 mm
• Ställ, vikt: 4,5 kg
• Vikt inkl. förpackning: 47,5 kg
•
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