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Kuva/näyttö
• A/D-muunnin: 10-bittinen, 54 MHz
• D/A-muunnin: 10-bittinen, 54 MHz
• Kuvanparannus: Mustan tason säätö, Digitaalinen 

kohinanvaimennus, Liikkeeseen mukautuva 
kuvanparannus, Progressive Scan -toiminto, 
Videokuvan ylinäytteistys, Videokuvan parannus

Ääni
• Äänentoistojärjestelmä: Dolby Digital, Dolby 

Digital EX, Dolby Prologic II, Dolby Prologic IIx, 
DTS, DTS ES, DTS Neo:6, DTS 96/24

• Äänenparannus: Basso- ja diskanttisäätö, 
Yökuuntelutila, Loudness-bassotehostus

• D/A-muunnin: 24-bittinen, 192 kHz
• Ylikuuluminen (1 kHz): 95 dB
• Särö ja kohina (1 kHz): 90 dB
• Dynaaminen alue (1 kHz): 98 dB
• Taajuusvaste: 20-48000 Hz
• Impedanssi: 4 ohmia
• Enimmäisteho: 2,8 V
• Herkkyys: 0,88 V +12 dB säädettävä
• Signaali/kohina-suhde: > 108 dB (A-painotettu)
• Lähtöteho (RMS): 6 x 100 W

Viritin/vastaanotto/signaalinsiirto
• Virittimen aaltoalueet: FM, FM Stereo, MW

• Esiasetettujen kanavien määrä: 40
• Automaattinen digitaaliviritys
• Automaattitallennus
• RDS: Ohjelman tyyppi, Aseman nimi
• DAB: Band III, Band L, Infonäyttö

Liitännät
• Etu- ja sivuliitännät: Äänitulo v/o, CVBS-tulo, S-

video-tulo
• Kuulokkeet: 3,5 mm
• Muut liitännät: 2 HDMi-tuloa, HDMI-lähtö, 

Kaiutin, vasen, Kaiutin, oikea, Keskikaiutin, 
Surround-kaiutin, vasen, Surround-kaiutin, oikea, 
Surround-takakaiutin, Subwooferin lähtöliitäntä, 
8-kanavainen monikanavatulo, 2 
komponenttivideotuloliitäntää, Progr. 
komponenttivideolähtö, S-videolähtö/CVBS-
videolähtö, Komposiittivideolähtö (CVBS), Scart-
ohjaus, 2,5mm:n liitin, S-videotulo/CVBS-
videotulo x3, 3 analogista äänituloa, vasen/oikea, 3 
digitaalista koaksiaalituloa, Digitaalinen optinen 
tulo, 2 analogista ääniliitäntää, vasen/oikea, 
Digitaalinen äänen koaksiaalilähtö, DAB-antenni, 
FM-antenni

Virta
• Virtalähde: 50/60 Hz, 220 - 240 V
• Virrankulutus valmiustilassa: < 1 W

Lisätarvikkeet
• Mukana tulevat lisätarvikkeet: DAB-antenni, 6 

RCA–Scart-kaapelia, 6 RCA- + pin8–Scart-
kaapelia, Äänijohto, Koaksiaalinen 
digitaaliäänijohto, FM/MW-antenni, 4-kanavainen 
RCA-äänikaapeli, 3-kanavainen RCA-äänikaapeli, 
Virtajohto, Kauko-ohjain

• Mukana tulevat paristot: 2 x Longlife AA

Mitat
• Laitteen paino: 9 kg
• Laitteen mitat (L x K x S): 435 mm x 89 

mm x 400 mm mm
• Pakkauksen mitat (L x K x S): 600 mm x 219 

mm x 465 mm mm
• Paino pakattuna: 11,5 kg kg
•

• Videoformaatit
Resoluutio Virkistystaajuus
480i  60 Hz
480p  60 Hz
576i  50 Hz
576p  50 Hz
720p  60 Hz
1 080i  60 Hz
1 080i  50 Hz

• Tietokoneformaatit
Resoluutio Virkistystaajuus
640 x 480  60 Hz
800 x 600  60 Hz
1024 x 768  60 Hz
1 280 x 768  60 Hz
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