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Възпроизвеждане на видео
• Носители за възпроизвеждане: DVD, Picture 

CD, SVCD, Video CD, DVD-R/-RW, MP3-CD, 
CD-R/CD-RW, DVD+R/+RW, CD

• Режими на възпроизвеждане на диска: A-B 
повторение, Ъгъл, Дисково меню, Бързо 
пренавиване назад, Бързо пренавиване напред, 
екранно меню, Повторение, Разбъркано 
възпроизвеждане, Бавно назад, Бавно напред, 
Увеличение

• Система за възпроизвеждане на видеодискове: 
NTSC, PAL

• Формати на компресиране: Divx, MPEG4

Аудио възпроизвеждане
• Формат на компресиране: Dolby Digital, MP3
• MP3 побитови скорости: 32 - 320 kbps
• Носители за възпроизвеждане: CD, CD-RW, 

MP3-CD, CD-R
• Поддържани файлови системи: ISO-9660, Jolliet

Звук
• Съотношение сигнал/шум: >80 dB

Възможности за свързване
• вход за прав ток (DC): 12 V
• AV изход: Композитно (CVBS) x1

Аксесоари
• AC/DC адаптер: Вход DC 12V, 110-240V, 50/

60Hz
• Дистанционно управление: AY5513 тънко 

дистанционно
• Кабели: 1 x AV кабел
• Ръководство за потребителя: 8 езика

Размери
• Габарити на кашона: 205 x 305 x 300 мм
• Количество в общия кашон: 4
• Тегло на общия кашон: 4,29 кг
• Габарити на опаковката (Ш x В x Д): 

278 x 190 x 68 мм
• Тип опаковка: D-box
• Габарити на продукта (Ш x В x Д): 

156 x 31 x 150 мм
• Тегло на изделието: 0,89 кг
•
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