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Zvuk
• Výstupný výkon: Celkovo 100 W RMS
• Zlepšenie kvality zvuku: Digitálny zosilňovač 

triedy "D", Hlasitosť, 4 režimy digitálneho 
ovládania zvuku, Dynamické zvýraznenie basov

• Zvukový systém: zvuk Dolby Digital

Reproduktory
• Hlavný reproduktor: 2-smerný, Systém repr. Bass 

Reflex, 4" basový reproduktor, Odnímateľné 
mriežky na reproduktory

• Typ subwoofera: Pasívny

Prehrávanie videa
• Prehrávané médiá: Divx, DVD+RW, DVD-Video, 

Video CD/SVCD, Obrázkové CD
• Zdokonalenia videa: Progresívne riadkovanie
• Režimy prehrávania disku: Rodičovská kontrola, 

Uhol, Približovanie, Pomalý pohyb, Kompresia 
dynamického rozsahu, PBC, A-B opakovane

• DVD región: 1

Prehrávanie zvuku
• Prehrávané médiá: WMA-CD, MP3-CD, CD-RW, 

CD-R, CD
• Režimy prehrávania disku: 20 programovateľných 

skladieb, Zopakovať jednu/všetky/program, 
Náhodné prehrávanie

• Typ zásobníka: Motorizovaná, Zásobník

Tuner/Príjem/Vysielanie
• Upevnenia tuneru: FM Stereo, AM
• Automatické digitálne ladenie: áno
• Predvolené stanice: 40

Pripojiteľnosť
• Video výstup - analógový: Komponentný Y Pb Pr 

(konektor), Pridružené CVBS (žltý konektor), S-
Video (na Hosiden)

• Iné pripojenia: Koaxiálny výstup digitálneho audia, 
Digitálny optický výstup, FM anténa, AM anténa, 
Výstup pre subwoofer

• Vstup Aux: 2 x (Ľ/P)/ RCA

Užitočná funkcia
• Budíky: CD budík, Časovač vypnutia
• Hodiny: Na hlavnom displeji
• OSD jazyky: Angličtina, Francúzština, Španielčina
• Ekonomické pohot. napájanie: 1 watt
• Označenia: Režim DIM
• Typ displeja: Displej VFD

Príslušenstvo
• Zahrnuté príslušenstvo: Ovládací kábel, 

Kompozitný video kábel (Y), AM/FM anténa
• Diaľkové ovládanie: 49-tlačidlové s 2 x AAA 

batériami

Rozmery
• Rozmery súpravy (Š x V x H): 

240 x 160 x 230 mm
• Rozmery hlavného reproduktoru (Š x V x H): 

145 x 230 x 218 mm
• Rozmery hlbokotónového reproduktora 

(Š x V x H): 180 x 280 x 330 mm
• Rozmery balenia (Š x V x H): 

790 x 346 x 380 mm
• Váha vrátane balenia: 13 kg
•

Mikro DVD kino
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