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Bildskärmsupplösningar som stöds

Bild/visning
• A/D-omvandlare: 10 bitar, 54 MHz
• D/A-omvandlare: 10 bitar, 54 MHz
• Bildförbättring: Justering av Black Level (svart 

nivå), Digital brusreducering, Rörelseanpassad de-
interlacing, Progressive Scan, Videouppsampling, 
Förbättrad videoupplösning

Ljud
• Ljudsystem: Dolby Digital, Dolby Digital EX, 

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

• Ljudförbättring: Diskant- och baskontroll, 
Nattläge, Loudness

• D/A-omvandlare: 24 bitar, 192 kHz
• Crosstalk (1 kHz): 95 dB
• Distorsion och brus (1kHz): 90 dB
• Dynamiskt omfång (1kHz): 98 dB
• Frekvensåtergivning: 20–48 000 Hz
• Impedans: 4 Ohm
• Maximal ineffekt: 2,8 V
• Känslighet: 0,88 V +12 dB justerbar
• Signal/brusförhållande: 108 db (A-vägd)
• Uteffekt (RMS): 6 x 100 W

Mottagare/mottagning/överföring
• Radioband: FM, FM-stereo, MW

• Antal förinställda kanaler: 40
• Automatisk digital kanalsökning
• Autospara
• RDS: Programtyp, Stationsnamn
• DAB: Band III, Band L, Information

Anslutningar
• Främre anslutningar/sidoanslutningar: Audio L+R-

ingång, CVBS-ingång, S-videoingång
• Hörlur: 3,5 mm
• Andra anslutningar: HDMI-ingång 2x, HDMI-

utgång, Högtalare, vänster, Högtalare, höger, 
Högtalare, center, Surroundhögtalare. vänster, 
Surroundhögtalare, höger, Surroundhögtalare, 
bak, Subwooferutgång, 8 kanaler, flerkanalsingång, 
2x komponentvideoingång, 
Komponentvideoutgång, progressiv, S-Video-/
CVBS-videoutgång, Kompositvideoutgång 
(CVBS), SCART-kontroll via 2,5 mm-uttag, 3x S-
Video-/CVBS-videoingång, 3x analoga ljudingångar 
vänster/höger, 3x digital koaxial ingång, Digital 
optisk ingång, Analog ljudutgång vänster/höger 2x, 
Digital koaxial utgång för ljud, DAB-antenn, FM-
antenn

Ström
• Strömtillförsel: 50/60 Hz, 220–240 V
• Strömförbrukning i standby-läge: < 1 W

Tillbehör
• Tillbehör: DAB-antenn, 6 cinch till SCART-kabel, 

6 cinch + pin8 till SCART-kabel, Ljudkabel, 
Koaxialkabel för digitalt ljud, FM/MW-antenn, 
Cinch-kabel för 4-kanalsljud, Cinch-kabel för 3-
kanalsljud, Nätkabel, Fjärrkontroll

• Medföljande batterier: 2x Longlife AA

Storlek
• Vikt: 9 kg
• Utrustningens mått (B x H x D): 

435 mm x 89 mm x 400 mm mm
• Förpackningens mått (B x H x D): 600 mm x 219 

mm x 465 mm mm
• Vikt inkl. förpackning: 11,5 kg kg
•

• Videoformat
Upplösning Uppdateringsintervall
480i  60 Hz
480 bpkt  60 Hz
576i  50 Hz
576 bpkt  50 Hz
720 bpkt  60 Hz
1080i  60 Hz
1080i  50 Hz

• Datorformat
Upplösning Uppdateringsintervall
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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