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Loistavia elokuva- ja äänielämyksiä

ja USB Direct -toisto
Korkealaatuinen komponenttijärjestelmä on muotoiltu tyylikkäästi. DVD-toisto ja 
kiiltävänmustien kaiuttimien laadukas ääni samassa mikrojärjestelmässä tyydyttävät 
vaativimmatkin audio- ja videotarpeet.

Tehosta elokuvaelämyksiäsi
• Toisto: DVD, DivX®, (S)VCD, MP3-CD, WMA-CD, CD(RW) ja CD-kuvalevyt
• 12-bittinen 108 MHz:n videokuva tuottaa terävät, luonnolliset kuvat
• Dolby Digital-elokuvanautintoon

Tehosta äänentoistoa
• Voit katsella kuvia ja kuunnella musiikkia suoraan USB-laitteista
• Erinomainen ääni digitaalisella D-luokan vahvistimella
• Puhdas ääni neodyymidiskanttinauhakaiuttimella
• Dynaaminen bassotehostus takaa syvän ja vaikuttavan äänen
• Kokonaislähtöteho 2 x 50 W RMS

Muotoilu, joka sopii sisustukseesi
• Kiiltävät mustat puiset kaiuttimet
• Korkealaatuinen komponenttirakenne ja jalusta
• Alumiininen painevalettu rakenne
 



 12 bittinen 108 MHz:n videokuva

12-bittinen Video DAC muuntaa digitaalisen 
signaalin analogiseksi käyttäen 
muuntotekniikka, joka varmistaa, että kaikki 
yksityiskohdat säilyvät muunnetussa kuvassa. 
Varjot näkyvät hienovaraisina ja värit ovat 
tasaiset, mikä takaa elävän ja luonnollisen 
kuvan. Perinteisessä 10-bittisessä DAC-
muunnossa on rajoituksia, jotka näkyvät 
selkeästi suuria näyttöpintoja ja projektoreita 
käytettäessä.

Dolby Digital

Monikanavaäänen standardit, Dolby Digital, 
perustuvat ihmiskorvan tapaan käsitellä ääntä ja 
tuottavat laadukasta Surround-ääntä, jonka 
äänikenttä on erittäin todentuntuinen.

USB Direct toistaa valokuvat/musiikin
Liitä USB-laite järjestelmään, ja voit jakaa 
digitaalista musiikkia ja valokuvia heti perheen 
ja ystävien kanssa.

D-luokan vahvistin
Digitaalinen D-luokan vahvistin muuntaa 
analogisen signaalin digitaaliseksi signaaliksi ja 
vahvistaa signaalia digitaalisesti. Signaali siirtyy 
tämän jälkeen demodulaatiosuodattimeen, joka 
tuottaa lopullisen lähtösignaalin. Vahvistettu 
digitaalinen lähtösignaali on kaikilta 
ominaisuuksiltaan digitaalisen äänen veroinen, 
myös äänenlaatunsa puolesta. Lisäksi 
digitaalinen D-luokan vahvistin on 90 
prosenttia tehokkaampi kuin perinteinen AB-
vahvistin. Tuloksena on tehokas vahvistin, joka 
vie vain vähän tilaa.

Diskanttinauhakaiutin mikrosarjassa

Neodyymidiskanttinauhakaiutin on 
monopolityyppinen diskanttikaiutin, joka 
tuottaa dynaamisen ja kirkkaan eteen 
suuntautuvan äänen. Tätä ominaisuutta 
käytetään tavallisesti tehokkaissa 
äänentoistojärjestelmissä erittäin puhtaan 
äänen muodostamiseen. Perinteiset kartiot ja 
diskanttikalotit toimivat tiettyyn suuntaan 
säteilevällä kela-ankkuriperiaatteella, mutta 
monopolityyppinen 
neodyymidiskanttinauhakaiutin säteilee 
korkeita taajuuksia 180 asteen sektorilla. Tämä 
laajentaa korkeiden äänien spektriä ja 
suurentaa optimaalista kuuntelualuetta, jolloin 
pienestäkin äänentoistojärjestelmästä lähtee 
laaja, kirkas ja luonnollinen ääni.

Dynamic Bass Boost -bassotehostus

Dynamic Bass Boost -toiminnon ansiosta 
kuuntelijat voivat nauttia ensiluokkaisesta 
bassotehostuksesta kaikilla 
äänenvoimakkuuksilla. Yksi painallus riittää! 
Kun äänenvoimakkuutta pienennetään, basson 
alataajuudet eivät yleensä toistu yhtä hyvin kuin 
suurilla äänenvoimakkuuksilla. Ongelma 
voidaan poistaa käyttämällä Dynamic Bass 
Boost -bassotehostusta. Näin kuuntelijat voivat 
nauttia tasaisen laadukkaasta äänentoistosta 
silloinkin, kun äänenvoimakkuus on pieni.

Korkealaatuinen komponenttirakenne

Komponenttirakenteiseen DVD-mikrosarjaan 
kuuluu jalusta, jossa on neljä kolmikulmaista 
jalkaa. Se voi estää tärinän, ylikuumenemisen 
sekä vahvistimen ja DVD-laitteen 
elektromagneettisen säteilyn aiheuttamat 
häiriöt eri äänitaajuuksissa. Lopputuloksena on 
tasainen ja korkealaatuinen äänentoisto.
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Ääni
• Lähtöteho: Musiikkiteho 2 x 50 W RMS / 2 x 100 

W
• Äänenparannus: Class D -digitaalivahvistin, 4 tilan 

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

• Äänentoistojärjestelmä: Dolby Digital

Kaiuttimet
• Pääkaiutin: Kaksisuuntainen, Diskanttinauhakaiutin, 

5" bassokaiutin, Bassorefleksikaiutinjärjestelmä, 
Irrotettavat kaiutinristikot

Videotoisto
• Toistomuodot: DivX, DVD-Video, CD-kuvalevyt, 

Video-CD/SVCD, DVD+R/+RW, DVD-R/-RW
• Levytoistotilat: jakson jatkuva toisto (A-B), Kulma, 

PBC, Zoomaus, Lapsilukko, Levyvalikko, Pikahaku 
taaksepäin, Pikahaku eteenpäin, näyttö, Toiston 
jatko keskeytyskohdasta, Hidastuskuva

• DVD-aluekoodi.: 2

Still-kuvien toisto
• Kuvanpakkausformaatti: JPEG
• Kuvanparannus: Kuvaesitys ja MP3-toisto
• Toistomuodot: CD-kuvalevyt, CD-R/RW, 

DVD+R/+RW

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

CD-RW
• Levytoistotilat: 20 kappaleen ohjelmointi, Jatkuva 

toisto: kappale/kaikki/ohjelma, Kappaleiden 
satunnaistoisto

• Levyn syöttö: Motorisoitu, Kelkka
• USB Direct -tilat: Pikakelaus eteen ja taakse, 

Toista/keskeytä, Seuraava/edellinen, Ohjelmoitu 
toisto, Jatkuva toisto, Satunnaistoisto, Pysäytys

Viritin/vastaanotto/signaalinsiirto
• Virittimen aaltoalueet: FM Stereo
• Automaattinen digitaaliviritys
• RDS: Ohjelman tyyppi, Radio-tekstitoiminto, 

Kellon RDS-asetus, Aseman nimi
• Virittimen parannukset: Automaattitallennus
• Pikavalinnat: 20

Liitännät
• Ääniliitännät: Analoginen audiotulo (L/R), 

Analoginen audiolähtö (L/R)
• Analoginen videolähtöliitäntä: YPbPr-

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

• Muut liitännät: Digitaalinen äänen koaksiaalilähtö, 
FM-antenni

• USB: USB Host -liitäntä
• Kuulokkeet: 3,5 mm

Käytön mukavuus
• Herätykset: CD-herätys, Uniajastin, Radioherätys, 

USB-hälytys
• Kello: Päänäyttö
• Näyttökielet: englanti, hollanti, ranska, saksa, italia, 

portugali, espanja, ruotsi, turkki
• Näyttötyyppi: VFD-näyttö
• Ilmaisimet: DIM-tila
• Eco-valmiustila: 1 W

Lisätarvikkeet
• Mukana tulevat lisätarvikkeet: Komposiittijohto 

(Y), Ohjausjohto, FM-antenni, Maailmanlaajuisen 
takuun vihko, Virtajohto

• Pikaopas: Englanti, saksa, hollanti, ranska, espanja, 
italia

• Kaukosäädin: 47 painiketta, 2 AAA-paristoa
• Käyttöopas: 16 kieltä

Mitat
• Pääkaiuttimen mitat (L x K x S): 

160 x 270 x 220 mm
• Laitteen mitat (L x K x S): 240 x 160 x 230 mm
• Pakkauksen mitat (L x K x S): 525 x 375 x 330 mm
• Paino pakattuna: 12,5 kg

Virta
• Virtalähde: 220–240 V, 50 Hz
•
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