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Experienţă cinematografică şi acustică excelentă
plus redare USB Direct
Un sistem cu componente de înaltă calitate, care atrage prin designul elegant. Boxele 
negre, foarte lucioase, oferă un sunet de înaltă calitate, iar cu funcţia de redare DVD, vă 
puteţi satisface exigenţele audio şi video cu un singur microsistem.

O experienţă cinematografică mai profundă
• Redă DVD, DivX, (S)VCD, MP3-CD, WMA-CD, CD(RW) și Picture CD
• Procesare video pe 12 biţi/108Mhz pentru imagini clare, naturale
• Dolby Digital pentru o experienţă cinematică totală

Pentru o experienţă audio mai bogată
• Vizualizaţi fotografii și ascultaţi muzică de la echipamente USB
• Tweeter cu neodim, pentru o fidelitate audio impresionantă
• Amplificator digital de clasă D, pentru un sunet de calitate
• Dynamic Bass Boost pentru bas profund și dramatic
• Putere totală de ieșire 2x50 W RMS

Design care se potrivește interiorului
• Boxe negre de lemn, lăcuite
• Componente cu design futurist și stativ
• Carcasă cu suprafaţă de aluminiu
 



 Convertor D/A pe 12 biţi/108Mhz
Convertorul video digital-analogic pe 12 biţi 
este un produs superior care păstrează toate 
detaliile și calitatea imaginii iniţiale. Acesta 
afișează nuanţe subtile și asigură o tranziţie 
uniformă între culori, generând o imagine 
intensă și naturală. Limitările convertorului 
digital-analogic obișnuit, pe 10 biţi, devin 
sesizabile mai ales dacă sunt utilizate ecrane 
mari sau proiectoare.

USB Direct
Conectaţi, pur și simplu, echipamentul USB la 
sistem și partajaţi muzica și fotografiile digitale 
stocate împreună cu familia și prietenii.

Dolby Digital
Deoarece Dolby Digital, standardul audio 
multi-canal digital cel mai bun din lume, 
utilizează modul natural în care urechea 
procesează sunetele, veţi avea parte de sunet 
surround de cea mai bună calitate, cu repere 
spaţiale reale.

Tweeter cu neodim
Tweeter-ul cu neodim este un tweeter 
monopolar care produce sunete dinamice și 
clare. Este o caracteristică des utilizată în 
sistemele audio de vârf pentru reproducerea 
sunetelor cu fidelitate perfectă. Conurile 
convenţionale și tweeter-ele cu dom se 
bazează pe principiul unei bobine mobile 
direcţionale, în timp ce tweeter-ul cu neodim 
generează frecvenţe într-un model complet de 
180°. În cazul tonalităţilor ridicate, 
amplitudinea spectrului sonor este 
îmbunătăţită semnificativ, punctul optim este 
extins pentru a obţine un sunet amplu, clar și 
natural chiar și de la sistemele audio compacte.

Amplificator de clasă D
Amplificatorul digital de clasă D preia semnalul 
analogic, îl convertește în semnal digital, 
amplificat ulterior digital. Semnalul intră apoi 
într-un filtru de demodulare pentru obţinerea 
rezultatului final. Rezultatul amplificat digital 
oferă toate avantajele sunetului digital, inclusiv 
calitate crescută. În plus, amplificatorul digital 
de clasă D are o eficienţă cu 90% mai mare faţă 
de amplificatoarele tradiţionale AB.

Dynamic Bass Boost

Dynamic Bass Boost optimizează frecvenţele 
joase în funcţie de volum, prin simpla apăsare a 
unui buton. De obicei, frecvenţele joase ale 
basului se pierd când volumul este diminuat. 
Pentru a contracara acest efect, funcţia 
Dynamic Bass Boost amplifică nivelul basului, 
pentru ca dumneavoastră să vă puteţi bucura 
de un sunet consistent chiar și atunci când 
reduceţi volumul.

Componente cu design futurist
Microsistemul DVD alcătuit din componente 
este livrat împreună cu un stativ prevăzut cu 
patru picioare triunghiulare. Acesta previne 
distorsionarea frecvenţelor audio provocată 
de vibraţii, supraîncălzire și interferenţele 
electromagnetice generate de amplificator și 
încărcătorul pentru DVD-uri. Rezultatul: Un 
sunet curat și intens.
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• Mărci de tunere: FM Stereo •
Sunet
• Putere de ieșire: 2x50W RMS / 1800W PMPO
• Caracteristici superioare sunet: Amplificator digital 

clasa "D", 4 moduri Digital Sound Control, 
Dynamic Bass Boost, Volum

• Sistem audio: Dolby Digital

Boxe
• Difuzor principal: 2 căi, Sistem de boxe Bass Reflex, 

Grile pt. boxe detașabile, Woofer de 5", Tweeter 
cu folie

Redare video
• Medii de redare: DivX, DVD-Video, Picture CD, 

Video CD/SVCD, DVD+R/+RW, DVD-R/-RW
• Moduri redare disc: repetare A-B, Unghi, PBC, 

Zoom, Restricţionare acces minori, Meniu disc, 
Derulare rapidă înapoi, Derulare rapidă înainte, 
OSD, Reluare redare de la oprire, Redare lentă

• DVD Region: 5
• Caracteristici superioare video: Scanare progresivă

Redare imagine statică
• Format comprimare imagine: JPEG
• Caracteristici superioare imagine: Prezentare cu 

redare de MP3-uri
• Medii de redare: Picture CD, CD-R/RW, DVD+R/

+RW

Redare audio
• Medii de redare: WMA-CD, MP3-CD, CD, CD-R, 

CD-RW
• Moduri redare disc: 20 de piese programabile, 

Repetare piesă/integrală/program, Redare 
aleatorie

• Tip încărcător: Automat, Tavă
• Moduri USB Direct: Derulare rapidă înapoi/

Derulare rapidă înainte, Redare/Pauză, Piesă 
anterioară/Piesă următoare, Redare program, 
Repetare, Shuffle, Stop

Tuner/Recepţie/Transmisie

• Reglare automată digitală
• Setări prestabilite staţie: 20
• Caracteristici superioare tuner: Memorare 

automată

Conectivitate
• Ieșire video - analogică: Component Y Pb Pr 

(RCA), CVBS Compozit (galben), S-Video 
(Hosiden)

• Alte conexiuni: Ieșire coaxială audio digitală, 
Antenă FM

• USB: Port USB
• Căști: 3,5 mm
• Conexiuni audio: Intrare audio analogică (S/D), 

Ieșire audio analogică (S/D)

Comoditate
• Alarme: Alarmă CD, Timer Sleep, Alarmă radio, 

Alarmă USB
• Ceas: Pe afișajul principal
• Limbi OSD: Engleză, Rusă
• Tip ecran: Afișaj VFD
• Indicaţii: Mod DIM

Accesorii
• Accesorii incluse: Cablu video Compozit (Y), 

Cablu de comandă, Cablu de alimentare CA, 
antenă FM

• Telecomandă: 47 de taste, 2 baterii AAA
• IFU / Manual de utilizare: Engleză, Rusă
• Ghid de iniţiere rapidă: Engleză, Rusă

Dimensiuni
• Dimensiuni set (L x Î x A): 240 x 160 x 230 mm
• Dimensiuni boxă principală (L x Î x A): 

160 x 270 x 220 mm
• Greutate cu ambalaj inclus: 12,5 kg
• Dimensiuni ambalare (L x Î x A): 

525 x 375 x 330 mm

Alimentare
• Alimentare: 230 V, 50/60 Hz
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