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Ääni
• Lähtöteho: Yhteensä 380 W RMS
• Äänenparannus: Class D -digitaalivahvistin, 4 tilan 

digitaalinen äänensäätö, Dynamic Bass Boost -
bassotehostus, Loudness-bassotehostus

• Äänentoistojärjestelmä: Dolby Digital

Kaiuttimet
• Pääkaiutin: Diskanttinauhakaiutin, Kotelo aitoa 

ruusupuuta, Kullatut kaiutinliittimet, Irrotettavat 
kaiutinristikot

• Subwoofer: Aktiivikaiutin

Videotoisto
• Toistomuodot: DivX, DVD+RW, DVD-Video, 

CD-kuvalevyt, Video-CD/SVCD
• Levytoistotilat: jakson jatkuva toisto (A-B), Kulma, 

PBC, Hidastuskuva, Zoomaus, Lapsilukko, 
Dynaamisen äänialueen pakkaus

• DVD-aluekoodi: 2
• Videoparannukset: Progressive Scan -toiminto

Äänen toisto
• Toistomuodot: CD, CD-R, CD-RW, MP3-CD, 

WMA-CD
• Levytoistotilat: 20 kappaleen ohjelmointi, Jatkuva 

toisto: kappale/kaikki/ohjelma, Kappaleiden 
satunnaistoisto

• Levyn syöttö: Motorisoitu, Kelkka

Viritin/vastaanotto/signaalinsiirto
• Virittimen aaltoalueet: FM Stereo, MW
• Automaattinen digitaaliviritys
• Pikavalinnat: 40
• RDS: Aseman nimi, Kellon RDS-asetus, Ohjelman 

tyyppi

Liitännät
• Analoginen videolähtöliitäntä: CVBS-komposiitti 

(keltainen RCA), S-Video (Hosiden-liitin), SCART, 
YPbPr-komponenttiliitin (RCA)

• Aux-tulo: 2x RCA (v/o)
• Muut liitännät: Aktiivisen subwooferin esilähtö, 

Digitaalinen äänen koaksiaalilähtö, Digitaalinen 
optinen lähtö, FM-antenni, Linjalähtö, MW-
antenni

Käytön mukavuus
• Herätykset: CD-herätys, Uniajastin
• Kello: Päänäyttö
• Näyttötyyppi: VFD-näyttö
• Näyttökielet: englanti, ranska, espanja, turkki, 

saksa, hollanti, ruotsi, portugali, italia
• Eco-valmiustila: 1 W
• Ilmaisimet: DIM-tila

Lisätarvikkeet
• Mukana tulevat lisätarvikkeet: Komposiittijohto 

(Y), Ohjausjohto, FM/MW-antenni
• Kaukosäädin: 49 painiketta, 2 AAA-paristoa

Mitat
• Laitteen mitat (L x K x S): 240 x 160 x 230 mm
• Pääkaiuttimen mitat (L x K x S): 

240 x 948 x 223 mm
• Subwooferin mitat (L x K x S): 

426 x 336 x 255 mm
• Pakkauksen mitat (L x K x S): 

1192 x 440 x 524 mm
• Paino pakattuna: 35 kg
•

DVD-mikrokotiteatteri
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