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Zvuk
• Výstupní výkon: Celkový zvukový výkon 100 W 

RMS
• Vylepšení zvuku: Digitální zesilovač třídy "D", 

Zdůraznění basů, 4 režimy nastavení zvuku DSC, 
Dynamic Bass Boost

• Zvukový systém: Dolby Digital

Reproduktory
• Hlavní reproduktor: Dvoupásmové, 

Reproduktory s konstrukcí Bass Reflex, 4" basový 
reproduktor, Odnímatelné mřížky reproduktorů

• Typ subwooferu: Pasivní

Přehrávání videa
• Média pro přehrávání: DivX, DVD+RW, DVD-

Video, Video CD/SVCD, Obrazové disky CD
• Vylepšení videa: Progressive Scan
• Režimy přehrávání disků: Rodičovský zámek, 

Úhel, Zvětšení, Zpomalený chod, Funkce Dynamic 
Range Compression, PBC, Funkce A-B Repeat

• Region DVD: 1

Přehrávání zvuku
• Média pro přehrávání: WMA-CD, MP3-CD, CD-

RW, CD-R, CD
• Režimy přehrávání disků: Programovatelná paměť 

na 20 stop, Opakovat jednu skladbu/vše/program, 
Náhodné přehrávání

• Typ zavádění: Motorizované, Zásuvka

Tuner/příjem/vysílání
• Pásma tuneru: VKV stereo, SV
• Automatické digitální ladění: ano
• Předvolby stanic: 40

Možnosti připojení
• Výstup video - analogový: Komponentní video Y 

Pb Pr (cinch), Kompozitní CVBS (žlutý cinch), S-
Video (Hosiden)

• Další připojení: Dig. koax. audio výstup, Digitální 
výstup pro optický kabel, Anténa VKV, Anténa 
pro SV, Výstup pro subwoofer

• Vstup Aux: 2x (L/P) / RCA

Pohodlí
• Budíky: Buzení prostřednictvím disku CD, 

Časovač
• Hodiny: Na hlavním displeji
• Jazyky zobrazení na obrazovce OSD: Angličtina, 

Francouzština, Španělština
• úsporný pohotovostní režim: 1 W
• Indikátory: Režim DIM
• Typ displeje: Displej VFD

Příslušenství
• Dodávané příslušenství: Ovládací kabel, Kabel 

kompozitního videa (Y), Anténa VKV/SV
• Dálkové ovládání: 49 tlačítek a 2x baterie AAA

Rozměry
• Rozměry sady (Š x V x H): 240 x 160 x 230 mm
• Rozměry hlavního reproduktoru (Š x V x H): 

145 x 230 x 218 mm
• Rozměry subwooferu (Š x V x H): 

180 x 280 x 330 mm
• Rozměry balení (Š x V x H): 790 x 346 x 380 mm
• Hmotnost včetně balení: 13 kg
•

Miniaturní DVD kino
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