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ább: ez a 2.1 csatornás DVD mikro mozirendszer a legkiválóbb zenei és 

t nyújtja.

 gazdagabbá a filmélményt!
, DivX®, (S)VCD, MP3-CD, WMA-CD, CD(RW) és kép-CD lejátszása

it/108 MHz-es videofeldolgozás az éles és természethű képekhez
resszív pásztázású komponens videó az optimalizált képminőséghez
y Digital a felejthetetlen filmélményért

 gazdagabbá a hangzást!
ztályú digitális erősítő a minőségi hanghatás érdekében

tális hangszabályzás optimális zenei stílusbeállításhoz
mikus mélyhangkiemelés: mély, drámai hang
as és mély hangok hangerejének javítása
zesen 100 W RMS

n, mely beolvad a térbe
csminőségű tervezésű összetevők állvánnyal
áns fafefületű hangszórók
ló minőségű távvezérlő a kényelmes használat érdekében
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Hang
• Kimenő teljesítmény: Összesen 100 W RMS
• Hangkiemelés: „D" osztályú digitális erősítő, 

Fiziológiai hangerő, Digitális hangszabályzás 4 
üzemmód, Dinamikus mélyhangkiemelés

• Hangrendszer: Dolby Digital

Hangszórók
• Fő hangszóró: Kétutas, Mélyhang-kiemeléses 

hangszórórendszer, 4"-es mélynyomó, Levehető 
hangszórórácsok

• Mélynyomó típusa: Passzív

Videolejátszás
• Adathordozók lejátszása: DivX, DVD+RW, DVD 

videó, Video CD/SVCD, Kép-CD
• Videobővítés: Progresszív pásztázás
• Lemezlejátszási módok: Szülői felügyelet, Szög, 

Nagyítás, Lassú mozgás, Dinamikatartomány 
összenyomása, PBC, A-B ismétlés

• DVD régiókód: 1

Hanglejátszás
• Adathordozók lejátszása: WMA-CD, MP3-CD, 

CD-RW, CD-R, CD
• Lemezlejátszási módok: 20 programozható 

műsorszám, Ismétlés: egy/mind/program, 
Véletlenszerű lejátszás

• Betöltő típus: Motoros, Tálca

Hangolóegység/Vétel/Adás
• Hangolási sávok: FM sztereó, AM
• Automatikus digitális hangolás
• Állomásbeállítások: 40

Csatlakoztathatóság
• Videokimenet - analóg: Komponens Y, Pb, Pr 

(cinch), Kompozit CVBS (sárga cinch), S-Video 
(Hosiden csatlakozón)

• Egyéb csatlakozások: Digitális koaxiális 
audiokimenet, Digitális optikai kimenet, FM 
antenna, AM antenna, Mélynyomó-kimenet

• Aux be: 2 x (bal/jobb) / RCA

Kényelem
• Ébresztők: CD-s ébresztés, Elalváskapcsoló
• Óra: Fő kijelzőn
• OSD (képernyőn megjelenő) nyelvek: angol, 

francia, spanyol
• Eco készenléti állapot: 1 W
• Javaslatok: DIM üzemmód
• Kijelző típusa: VFD kijelző

Tartozékok
• Mellékelt tartozékok: Vezérlőkábel, Kompozit 

videokábel (Y), AM/FM antenna
• Távvezérlő: 49 gombos, 2 db AAA méretű 

elemmel

Méretek
• Egység méretei (Sz x Ma x Mé): 

240 x 160 x 230 mm
• Főhangszóró mérete (Sz x Ma x Mé): 

145 x 230 x 218 mm
• Mélynyomó méretei (Sz x Ma x Mé): 

180 x 280 x 330 mm
• Csomagolás mérete (Sz x Ma x Mé): 

790 x 346 x 380 mm
• Súly csomagolással együtt: 13 kg
•

DVD mikro mozirendszer
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l a használa
eó DAC
kiváló digitális-analóg átalakító, 
eti kép minden részletét. Finom 
es színátmeneteket nyújt, így a 
 élénkebb. A hagyományos 10bit-
tóvá váltak a nagy képernyők és 
kor.

zás
s funkció megkétszerezi a kép 
 ami láthatóan sokkal élesebb 
elyett, hogy először a páratlan 
ernyőre, amit majd a páros félkép 
gyszerre kerül kiírásra, így 
ontást használó, teljes kép jön 
ellett az emberi szem élesebb 
túra nélkül.

rősítő vesz egy analóg jelet, 
majd a jelet digitálisan felerősíti. A 
 demodulációs szűrőbe, és 
menet. A felerősített digitális 
ó minden előnyét biztosítja, a jobb 
rtve. Ráadásul a D osztályú 
 mint 90%-kal nagyobb a 
agyományos AB erősítőknek. Ez a 
elyigényű, erőteljes erősítőt 

ályzás
ályzás lehetővé teszi, hogy az 
ck, Pop és Classic beállítás 
lizálja a különböző zenei műfajok 
. Az egyes üzemmódok grafikus 
egítségével automatikusan 
enlítést, és erősítik az adott zenei 
hangfrekvenciákat. A digitális 
ontosan az éppen játszott zene 
gyenlítést, így a lehető legtöbbet 

ngkiemelés
kiemelés maximálisra növeli a 
 egyetlen gombnyomással képes 
ngtartalmát – bármilyen legyen is 
ly vagy magas! Az alsó szintű 
endszerint elvesznek a hangerő 
 mellett. Ennek ellensúlyozására 
kiemelés beállítható a 
lésére, így Ön következetes 
hangerő levétele esetén is.

gok hangereje
magas és alacsony 
ányok relatív értelemben kevésbé 
ri fül számára - különösen kis 
gerő funkció bekapcsolásával a 
 felerősödnek, ami sokkal 
nghatást eredményez.

rvezésű összetevők
gtervezett DVD mikrorendszer 
 háromszög alakú lábbal ellátott 

yozza az erősítőből és a DVD-
és, túlmelegedés vagy 
erencia által generált összes 
t. Az eredmény a lágy és kiváló 
ás.

ávvezérlő
súly tökéletes egyensúlya jellemzi. 
us tervezésű távvezérlő 
e gumiból készült, kényelmesebbé 
tot.
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