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 kiváló hang, kép és forma világában. Élvezze a 9.1-es Cinema Sound rendszert 

nkcióval, amely egyedülállóan moziszerű hangélményt varázsol otthonába. A 

dell a tökéletes szépséget és a csúcsteljesítményt ötvözi a mozirajongók számára.

koztassa!
Link: a HDMI CEC kompatibilis eszközök egyszerű ellenőrzése
gy sebességű USB 2.0 kapcsolattal USB flash meghajtón tárolt zene is lejátszható
P3 Link funkcióval zenét játszhat le hordozható médialejátszókról

ssa!
s Cinema Sound rendszer a 9.1-es surround hangzáshoz öt hangszóróból

ló hangminőség: puha dóm magassugárzók és DoubleBASS
llSound™ olyan MP3-élményt nyújt, mintha CD-t hallgatna

!
ték nélküli hátsó hangfalak – kevesebb vezeték a szobában

tőképernyős vezérlés – egyszerű lejátszás és hangerőszabályzás
s hosszúságú toronyhangszórók a meggyőzőbb hangzásért

 meg!
udja DCDi a hihetetlenül éles, csúcsminőségű videoképért
I 1080p felkonvertálás nagy felbontásra az élesebb képekért
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Tartozékok
• Mellékelt tartozékok: FM antenna, Összekötő 

kábel, Rövid üzembe helyezési útmutató, 
Távvezérlés, 2 csavar falra szereléshez, 
Felhasználói kézikönyv, Nemzetközi garancialevél, 
Elemek a távvezérlőhöz, Teljesen bekötött 
SCART kábel, HDMI-kábel, MP3 vonalbemeneti 
kábel, Hálózati kábel, Fali tartószerkezet

Hanglejátszás
• Tömörítési formátum: MP3, WMA
• MP3 bitátviteli sebességek: 32-256 kb/s és VBR
• Adathordozók lejátszása: CD, CD-R, CD-R/RW, 

USB flash meghajtó

Csatlakoztathatóság
• Elülső/oldalsó csatlakozók: MP3-bemenet, USB
• Hátoldali csatlakozók: AUX be, Komponens 

videokimenet, Easy-Fit hangszóró-csatlakozó, 
HDMI kimenet, Összekötő (a Power Box-hoz), 
SCART1 (CVBS, RGB ki), TV be (audió, cinch)

• Mélynyomó (Power Box): AUX be (cinch, 2 pár), 
Koaxiális digitális bemenet, FM antenna, 
Összekötő (a főegységhez), Optikai digitális 
bemenet

Méretek
• Csomagolás mérete (Sz x Ma x Mé): 

800 x 732 x 1200 mm
• Egység méretei (Sz x Ma x Mé): 

304,2 x 299,7 x 84,55 mm
• Készülék tömege: 2,74 kg
• Mélynyomó méretei (Sz x Ma x Mé): 

322 x 425 x 322 mm
• Mélynyomó súlya: 12,7 kg

Hangszórók
• Középfrekvenciás tartomány: 120 Hz - 20000 Hz
• Középsugárzó: Kétutas
• Középsugárzó meghajtók: 18 mm-es kúpos 

magassugárzó, 2 x 2,5"-es mélyhangszóró
• Középsugárzó impedancia: 4 ohm
• Szatellithangszóró: Kétutas, 4 padlón álló oszlop, 

Mágnesesen árnyékolt elülső, Vezeték nélküli 
hátsó hangfalak

• Szatellithangszóró meghajtók: 2x 3" teljes 
hangterjedelmű mélynyomó, 18 mm-es kúpos 
magassugárzó, 2,5"-es mélyhangszóró

• Szatellithangszórók frekvenciatart.: 120 Hz - 
20000 Hz

• Szatellithangszóró impedancia: 6 ohm
• Mélynyomó meghajtó: 1 x 6,5 hüvelykes nagy 

löketű hangszóró
• Mélynyomó frekvenciatartománya: 20-120 Hz
• Mélynyomó impedancia: 4 ohm
• Mélynyomó típusa: Aktív

Kép/Kijelző
• D/A átalakító: 12 bit, 108 MHz
• Kép javítása: video-túlmintavételezés, Faroudja 

DCDi, High Def (720p, 1080i, 1080p)

Feszültség
• Áramfogyasztás: 180 W
• Áramellátás: 220-240 V, 50 Hz
• készenléti üzemmód energiafelhasználása: < 1 W

Hang
• D/A átalakító: 24 bit, 192 kHz
• Frekvenciaválasz: 20 Hz - 20000 Hz
• kimenő teljesítmény (RMS): (@10%THD): 8 x 75 

W (elülső / elülső oldalsó / hátsó / hátsó 
oldalsó)+1 X 100 W (középső) + 1 X 100 W 
(mélynyomó)

• Jel-zaj arány: >95 dB
• Hangkiemelés: „D" osztályú digitális erősítő, 

Magas/mély hangok szabályozása, Érthető beszéd, 
DoubleBass, Smart Surround

• Hangszínszabályzó beállításai: Működés, 
Klasszikus, Koncert, Dráma, Jazz, Rock, Digitális, 
Játék, Hírek, Party, Sport

• Hangrendszer: Ambisound, Dolby Digital, Dolby 
Prologic II, DTS, Sztereó

Állókép lejátszás
• Képtömörítési formátum: JPEG
• Kép javítása: Forgatás, Diabemutató 

zenelejátszással, Nagyítás
• Adathordozók lejátszása: CD-R/RW, DVD+R/

+RW, USB flash meghajtó

Hangolóegység/Vétel/Adás
• RDS: Állomásnév
• Hangolási sávok: AM, FM

Videolejátszás
• Tömörítési formátumok: Divx 3.11, DivX 4.x, 

DivX 5.x, DivX 6.0, MPEG1, MPEG2, DivX Ultra, 
WMV 9

• Adathordozók lejátszása: CD-R/CD-RW, DVD 
videó, Video CD/SVCD, DVD+R/+RW, DVD-R/-
RW

• Videolemez lejátszási rendszer: NTSC, PAL

Termék méretei
• Termék méretei (Sz x Ma x Mé): 

30,42 x 29,97 x 8,455 cm
• Tömeg: 2,74 kg
• Méretek állvánnyal (Sz x Ma x Mé): 

30,42 x 30,594 x 13,52 cm
• Súly (állvánnyal): 3,5 kg

Méret csomagolással együtt
• EAN: 87 12581 38933 8
• Mellékelt termékek száma: 1
• Csomagolás típusa: Karton
• Polcra helyezési mód: Fektetve
• Csomagolás mérete (Sz x Ma x Mé): 

80 x 73,2 x 120 cm
• Bruttó tömeg: 49 kg
• Nettó tömeg: 42,634 kg
• Önsúly: 6,366 kg

Külső kartondoboz
• EAN: 87 12581 38933 8
• Fogyasztói csomagolások száma: 1
• Külső kartondoboz (L x Sz x Ma): 

120 x 80 x 73,2 cm
• Bruttó tömeg: 49 kg
• Nettó tömeg: 42,634 kg
• Önsúly: 6,366 kg
•

DVD házimozirendszer
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