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őségű összetevőkből álló rendszert divatos és lenyűgöző külső jellemzi. A 

D-lejátszásra is alkalmas, így érzékeit tökéletes hangélménnyel kényeztetheti

 gazdagabbá a filmélményt!
, DivX®, (S)VCD, MP3-CD, WMA-CD, CD(RW) és kép-CD lejátszása

it/108 MHz-es videofeldolgozás az éles és természethű képekhez
resszív pásztázású komponens videó az optimalizált képminőséghez
y Digital a felejthetetlen filmélményért

 gazdagabbá a hangzást!
ztályú digitális erősítő a minőségi hanghatás érdekében
dimium szalagos magassugárzó a hatásos hanghűségért
di rózsafa hangszóróház a tökéletes hangminőség érdekében.
yozott hangszórócsatlakozó a legjobb minőségű jelátvitel érdekében

as és mély hangok hangerejének javítása
 W RMS és 2x100 W zenei teljesítmény

avilág, mely beleolvad a térbe
csminőségű tervezésű összetevők állvánnyal
lt alumínium készülékház
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Hang
• Kimenő teljesítmény: 2x50 W RMS / 2x100 W 

zenei teljesítmény
• Hangkiemelés: „D" osztályú digitális erősítő, 

Digitális hangszabályzás 4 üzemmód, Dinamikus 
basszuskiemelés, Fiziológiai hangerő

• Hangrendszer: Dolby Digital

Hangszórók
• Fő hangszóró: Kétutas, Mélyreflexes 

hangszórórendszer, 5"-es mélynyomó, Szalagos 
magassugárzó, Aranyozott hangszórócsatlakozók, 
Levehető hangszórórácsok, Valódi rózsafa ház

Videolejátszás
• Adathordozók lejátszása: DivX, DVD+RW, DVD 

videó, Kép-CD, Video CD/SVCD
• Lemezlejátszási módok: A-B ismétlés, Szög, PBC, 

Lassú mozgás, Nagyítás, Szülői felügyelet, 
Dinamikatartomány összenyomása

• DVD régiókód: 2
• Videobővítés: Progresszív pásztázás

Hanglejátszás
• Adathordozók lejátszása: CD, CD-R, CD-RW, 

MP3-CD, WMA-CD
• Lemezlejátszási módok: 20 programozható 

műsorszám, Ismétlés: egy/mind/program, 
Véletlenszerű lejátszás

• Betöltő típus: Motoros, Tálca

Hangolóegység/Vétel/Adás
• Hangolási sávok: FM sztereó, MW
• Automatikus digitális hangolás
• Állomásbeállítások: 40

Csatlakoztathatóság
• Videokimenet - analóg: Kompozit CVBS (sárga 

cinch), S-Video (Hosiden csatlakozón), SCART
• Aux be: 2 x (bal/jobb) / RCA
• Egyéb csatlakozások: Aktív mélynyomó elő-

kimenet, Digitális koaxiális audiokimenet, Digitális 
optikai kimenet, FM antenna, Vonalkimenet, MW 
antenna

Kényelem
• Ébresztők: CD-s ébresztés, Elalváskapcsoló
• Óra: Fő kijelzőn
• OSD (képernyőn megjelenő) nyelvek: angol, 

francia, spanyol, török, német, holland, svéd, 
portugál, olasz

• Kijelző típusa: VFD-kijelző
• Eco készenléti állapot: 1 W
• Javaslatok: DIM-üzemmód

Tartozékok
• Mellékelt tartozékok: Kompozit videokábel (Y), 

Vezérlőkábel, FM/MW antenna
• Távvezérlő: 49 gombos, 2 db AAA méretű 

elemmel

Méretek
• Egység méretei (Sz x Ma x Mé): 

240 x 160 x 230 mm
• Főhangszóró mérete (Sz x Ma x Mé): 

160 x 275 x 225 mm
• Csomagolás mérete (Sz x Ma x Mé): 

525 x 330 x 375 mm
• Súly csomagolással együtt: 15 kg
•

DVD mikro mozirendszer
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kiváló digitális-analóg átalakító, 
eti kép minden részletét. Finom 
es színátmeneteket nyújt, így a 
 élénkebb. A hagyományos 10bit-
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zás
s funkció megkétszerezi a kép 
 ami láthatóan sokkal élesebb 
elyett, hogy először a páratlan 
ernyőre, amit majd a páros félkép 
gyszerre kerül kiírásra, így 
ontást használó, teljes kép jön 
ellett az emberi szem élesebb 
túra nélkül.

rősítő vesz egy analóg jelet, 
majd a jelet digitálisan felerősíti. A 
 demodulációs szűrőbe, és 
menet. A felerősített digitális 
ó minden előnyét biztosítja, a jobb 
rtve. Ráadásul a D osztályú 
 mint 90%-kal nagyobb a 
agyományos AB erősítőknek. Ez a 
elyigényű, erőteljes erősítőt 

árzó mikrorendszerben
 magassugárzó olyan 
dinamikus és harmonikus hangot 
atás általánosan fejlett 
sználatos, hogy az eredetit 
angot állítsanak elő. A 
agassugárzók saját torzító 
k a hanghoz, míg a monopol 
agassugárzók magas 
ak a teljes 180 fokos sugárzási 
ai módon megnöveli a 
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 a központi hely zónáját, ezzel a 
rekben is széles, kristálytiszta és 
ít elő.
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lajdonságokkal rendelkezik a 
ás érdekében. A gyártási 
asza is van a kiváló minőségű 
rdekében.

ngszórócsatlakozó
gszórócsatlakozó jobb minőségű 
 a hagyományos 
st. Minimálisra csökkenti továbbá 
st az erősítő és a hangszóró 
gzást leginkább megközelítő 
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gtervezett DVD mikrorendszer 
 háromszög alakú lábbal ellátott 

yozza az erősítőből és a DVD-
és, túlmelegedés vagy 
erencia által generált összes 
t. Az eredmény a lágy és kiváló 
ás.
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