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MX3910D

Mais vida para seus
filmes e músicas
Transforme sua sala em um home theater digital. Você desfrutará de graves mais
profundos e potentes com um som surround multicanal envolvente e confortável, que
traz mais vida para seus filmes e músicas.
Som e imagens incomparáveis
• Amplificador digital classe "D" para desempenho sonoro de qualidade
• Som surround de alta qualidade DTS 5.1, Dolby Digital Pro Logic II
• Vídeo componente c/ Progressive Scan para uma melhor qualidade de imagem
• Cinema Center Speaker™ para uma experiência de cinema real.
Na prática, reproduz qualquer formato de disco
• Filmes: DVD, DVD+R/RW, DVD-R/RW, (S)VCD
• Música: CD, CD-R/RW e CD de MP3

MX3910D/78
Especificações

Principais especificações do
Amplificador classe D
O amplificador digital classe "D" converte o sinal
analógico em digital e depois faz sua amplificação
digital. O sinal passa por um filtro de desmodulação
para a saída final. A saída digital amplificada oferece
todas as vantagens do áudio digital, como qualidade
aprimorada de som. Além disso, o amplificador digital
classe "D" possui um índice superior a 90% de eficácia,
se comparado aos amplificadores AB convencionais.
Esta alta eficiência se traduz em um amplificador
potente e compacto.

• :
•

DTS, Dolby Digital 5.1 e PL2
O decodificador integrado DTS e Dolby Digital elimina
a necessidade do decodificador externo, processando os
seis canais de informações de áudio para proporcionar
uma experiência de som de alta qualidade e uma
sensação incrivelmente natural de ambientação e
realismo dinâmico. O Dolby Pro Logic II oferece cinco
canais de processamento surround de qualquer fonte
de áudio estéreo.
Progressive Scan
O Progressive Scan duplica a resolução vertical da
imagem, resultando em uma imagem muito mais nítida.
Em vez de enviar para a tela primeiro o campo
composto pelas linhas ímpares e, depois, enviar o
campo com as linhas pares, os dois campos são
projetados ao mesmo tempo. A imagem completa é
criada instantaneamente, usando a resolução máxima.
Nessa velocidade, o olho humano vê uma imagem mais
nítida, sem estrutura linear.
Cinema Center Speaker™
Recrie e desfrute da experiência de cinema real na sua
própria casa com o Cinema Center Speaker™. Com a
amplificação do som, fornecida por quatro woofers
multidirecionais e um tweeter de alta freqüência,
posicionados precisamente em diferentes ângulos, o
som fica mais encorpado, sendo fácil distinguir os sons
de primeiro plano e de fundo, ação e diálogo. A
reprodução natural e clara fornecida pelos novos e
revolucionários woofers de 2 polegadas traz uma
sensação incrível, fazendo você se sentir não apenas no
cinema, mas dentro da tela!
Filmes em formatos variados
A capacidade de reprodução de múltiplos formatos
permite reproduzir a maioria dos discos, para
maximizar a compatibilidade e o prazer visual.
Música em formatos variados
A capacidade de reprodução de múltiplos formatos
permite reproduzir a maioria dos discos, para
maximizar a compatibilidade e o prazer auditivo.
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