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Ljud
• Uteffekt: Totalt 380 W RMS
• Ljudförbättring: Digital klass D-Förstärkare, 

Digital ljudkontroll 4 lägen, DBB (Dynamic Bass 
Boost), Loudness

• Ljudsystem: Dolby Digital

Högtalare
• Huvudhögtalare: Ribbon tweeter, Hölje i äkta 

rosenträ, Guldpläterade högtalaranslutningar, 
Löstagbara högtalargaller

• Subwoofertyp: Aktivitet

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

video, Picture CD, Video CD/SVCD
• Skivuppspelningslägen: Repetera A–B, Vinkel, 

PBC, Ultrarapid, Zoom, Föräldrakontroll, 
Dynamic Range Compression

• DVD-region: 2
• Videoförbättring: Progressive Scan

Ljuduppspelning
• Uppspelningsmedia: CD, CD-R, CD-RW, MP3-

CD-skiva, WMA-CD
• Skivuppspelningslägen: Programmerbar för 20 

spår, Repetera/en/alla/program, Blandad 
uppspelning

• Typ av laddare: Motoriserad, Släde

Mottagare/mottagning/sändning
• Radioband: FM-stereo, MW
• Automatisk digital kanalsökning
• Kanalförinställningar: 40
• RDS: Stationsnamn, RDS-klocka, Programtyp

Anslutningar
• Videoutgång – analog: Komposit CVBS (gul RCA-

kontakt), S-video (via Hosiden), SCART, 
Komponent Y Pb Pr (cinch)

• Aux-in: 2x (v/h)/RCA
• Andra anslutningar: Aktiv subwoofer-

lågnivåutgång, Digital koaxial utgång för ljud, 
Digital optisk utgång, FM-antenn, Linjeutgång, 
MW-antenn

Bekvämlighet
• Larm: CD-larm, Insomningsfunktion
• Klocka: På huvudskärmen
• Skärmtyp: VFD-display
• OSD-språk: Engelska, Franska, Spanska, Turkiska, 

Tyska, Holländska, Svenska, Portugisiska, 
Italienska

• Eco Power-vänteläge: 1 watt
• Indikationer: DIM-läge

Tillbehör
• Tillbehör som medföljer: Kompositvideokabel (Y), 

Kontrollkabel, FM/MW-antenn
• Fjärrkontroll: 49-tangenter med 2x AAA-batterier

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

240 x 160 x 230 mm
• Huvudhögtalarens mått (B x H x D): 

240 x 948 x 223 mm
• Lågbashögtalarens mått (B x H x D): 

426 x 336 x 255 mm
• Förpackningens mått (B x H x D): 

1 192 x 440 x 524 mm
• Vikt inkl. förpackning: 35 kg
•
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