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Redare video
• Medii de redare: DVD, Picture CD, SVCD, Video 

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

• Moduri redare disc: repetare A-B, Unghi, Meniu 
disc, Derulare rapidă înapoi, Derulare rapidă 
înainte, OSD, Repetare, Redare aleatorie, 
Derulare lentă înapoi, Derulare lentă înainte, 
Zoom

• Sistem de redare a discurilor video: NTSC, PAL
• Formate de comprimare: Divx, MPEG4

Redare audio
• Format compresie: Dolby Digital, MP3
• Rate de biţi MP3: 32 - 320 kbps
• Medii de redare: CD, CD-RW, MP3-CD, CD-R
• Sisteme de fișiere acceptate: ISO-9660, Jolliet

Sunet
• Coeficient semnal/zgomot: >80 dB

Conectivitate
• Intrare CC: 12 V
• Ieșire AV: Compozit (CVBS) x1

Accesorii
• Adaptor CA/CC: Intrare CC 12 V 110-240 V, 50/

60 Hz
• Telecomandă: Telecomandă subţire AY5513
• Cabluri: 1 x cablu AV
• Manual de utilizare: 8 limbi

Dimensiuni
• Dimensiuni Master carton: 205 x 305 x 300 mm
• Cantitate bax: 4
• Greutate bax: 4,29 kg
• Dimensiuni ambalare (L x Î x A): 

278 x 190 x 68 mm
• Tip ambalaj: D-box
• Dimensiuni produs (L x Î x A): 

156 x 31 x 150 mm
• Greutate produs: 0,89 kg
•
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