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Obraz/wyświetlacz
• Format obrazu: 4:3, 16:9
• przetwornik cyfrowo-analogowy: 12 bitów, 

108 MHz

Dźwięk
• przetwornik cyfrowo-analogowy: 24 bity, 

192 kHz
• Ustawienia korektora: Akcja, Klasyka, Koncert, 

Cyfrowe, Dramat, Jazz, Rock, Sci-Fi
• Pasmo przenoszenia: 30 – 20 000 Hz
• Stosunek sygnału do szumu: > 95 dB
• System dźwięku: Dolby Digital (AC-3), Dolby 

Prologic II, DTS
• Moc wyjściowa (RMS): 5 x 45 + 75 W
• Całkowita moc dźwięku (RMS): 300 W

Głośniki
• Głośnik satelitarny: Przód ekranowany 

magnetycznie
• Pasmo przenoszenia głośnika satelit.: 120 – 

20 000 Hz
• Impedancja głośnika satelitarnego: 4 om
• Przetworniki głośników satelitarnych: 

Wysokotonowy, kopuł.-stoż., 1-calowy, 3 calowy 
średnio zakresowy

• Głośnik centralny: 2-drożny, Ekranowany 
magnetycznie

• Zakres częstotl. kanału centralnego: 120 – 
20 000 Hz

• Impedancja głośnika centralnego: 4 om
• Przetwornik głośnika centralnego: 

Wysokotonowy, kopuł.-stoż., 1-calowy, 
Niskotonowy śred. pasmowy 2x3 cale

• Pasmo przenoszenia subwoofera: 30–120 Hz
• Impedancja subwoofera: 4 om
• Przetwornik subwoofera: Niskot., 

wysokowydajny, 6,5 cala

Odtwarzanie wideo
• Formaty kompresji: Divx 3.11, Divx 4, Divx 5, 

MPEG1, MPEG2, MPEG4
• Odtwarzane nośniki: DVD+RW, DVD+R, DVD-

RW (tryb wideo), DVD-R, DVD-Video, SVCD, 
Video CD

• Tryby odtwarzania płyt: Odtwarzanie wielokrotne 
A-B, Odtwarzanie wielokrotne

• Sposób ładowania: Szuflada
• Ilość płyt: 1
• System odtwarzania płyt wideo: NTSC, PAL

Odtwarzanie dźwięku
• Format kompresji: MP3, PCM
• Odtwarzane nośniki: płyta CD, CD-R, CD-RW, 

MP3-CD, SACD Multichannel (wielokanałowe), 
SACD Stereo

• Tryby odtwarzania płyt: Szybkie odtwarzanie do 
przodu/do tyłu, Przeszukiwanie nast./poprzed. 
albumu, Wyszukiwanie nast./poprzed. ścieżki, 
Odtw. wielokr. ścieżki/albumu/płyty, Odtwarzanie 

w kolejności losowej
• Kodowanie MP3: 32–256 kb/s i VBR (zmienna)

Odtwarzanie zdjęć
• Odtwarzane nośniki: Picture CD
• Format kompresji zdjęć: JPEG
• Pokaz slajdów: z muzyką (MP3)

Tuner/Odbiór/Transmisja
• Automatyczne dostrajanie cyfrowe
• Automatyczny zapis stacji
• Liczba zaprogramowanych kanałów: 20
• RDS: Nazwa stacji
• Pasma tunera: UKF Stereo, ŚR.

Możliwości połączeń
• Inne połączenia: Wejście analogowe audio lewe/

prawe, Kompozytowe wyjście wideo (CVBS), 
Koncentryczne wejście cyfrowe, Antena zakresu 
UKF, Wyjście liniowe, Antena zakresu fal ŚR., 
Wyjście S-video, SCART1 (CVBS, S-video/wyjście 
RGB)

Udogodnienia
• Zabezpieczenie przed dziećmi: Nadzór 

rodzicielski
• Typ wyświetlacza: FTD, Menu ekranowe (OSD)
• Pilot zdalnego sterowania: Wielofunkcyjny

Akcesoria
• Akcesoria w zestawie: 1 głośnik centralny, 1 

subwoofer, Przednie głośniki satelitarne 2x, 2 
tylne głośniki satelitarne, Przewód zasilający 
sieciowy, Antena zakresu UKF/ŚR., Skrócona 
instrukcja obsługi, Pilot zdalnego sterowania, 
Przewód Scart, Instrukcja obsługi, Karta 
gwarancyjna

• Baterie w zestawie: 2 baterie Longlife AA

Wymiary
• Wymiary głośnika centralnego (szer. x wys. x gł.): 

245 x 92 x 68 mm
• Waga głośnika centralnego: 1,3 kg
• Wymiary opakowania (szer. x wys. x gł.): 

570 x 354 x 397 mm
• Wymiary zestawu (szer. x wys. x gł.): 

360 x 55 x 325 mm
• Waga urządzenia: 3 kg
• Wymiary głośnika niskotonowego 

(szer. x wys. x gł.): 154 x 361 x 350 mm
• Waga subwoofera: 4,2 kg
• Wymiary głośnika dźwięku przestrzennego 

(szer. x wys. x gł.): 92 x 170 x 64 mm
• Waga głośnika surround: 0,7 kg
• Waga wraz z opakowaniem: 13,8 kg

Moc
• Zasilanie: 200–240 V, 50/60 Hz
• Pobór mocy w trybie gotowości: < 2 W
•

Zestaw kina domowego DVD/SACD
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