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Beeld/scherm
• D/A-converter: 12-bits, 108 Mhz
• Beeldverbetering: Progressive Scan, Video-

upsampling

Geluid
• D/A-converter: 24-bits, 192 kHz
• Frequentierespons: 30 - 20.000 Hz
• Signaal-ruisverhouding: 100
• Vervorming en ruis (1 kHz): 85 dB
• Crosstalk (1kHz): 100 dB
• Dynamisch bereik (1 kHz): 90 dB
• Geluidssysteem: Dolby Digital

Videoweergave
• Media afspelen: CD, CD-R/CD-RW, Video-CD/

SVCD, DVD, DivX, DVD+R/+RW, DVD-R/-RW, 
DVD-Video

• Compressieformaten: MPEG-1, MPEG-2, DivX 
3.11, DivX 4.x, DivX 5.x, DivX 6.0

• Afspeelsysteem voor videodiscs: PAL, NTSC

Audio afspelen
• Media afspelen: CD, MP3-CD, MP3-DVD, WMA-

CD, CD-R/RW, Audio-CD
• MP3-bitsnelheden: 32 - 320 kbps
• Compressieformaat: MP3, Dolby Digital, PCM, 

WMA

Stilstaande beelden weergeven
• Media afspelen: DVD+R/+RW, DVD-R/-RW, CD-

R/RW, Foto-CD, Kodak Picture CD
• Compressieformaat van foto: JPEG
• Beeldverbetering: Foto's spiegelen, Roteren, 

Zoom, Diapresentatie

Multimediatoepassingen
• Afspeelformaat: DivX, JPEG-afbeeldingen, MP3

Connectiviteit
• Aansluitingen aan de achterkant: Analoge audio 

links/rechts uit, Component Video uit 
Progressive, Samengestelde video-uitgang (CVBS), 
Digitale coaxiale uitgang, Scart

Gemak
• Kinderbeveiliging: Kinderslot, Beveiligingsniveaus 

voor kinderen
• Taalversies in beeldschermmenu: Nederlands, 

Duits, Nederlands, Deens, Fins, Frans, Italiaans, 
Noors, Portugees, Spaans, Turks, Zweeds, Pools

Vermogen
• Energieverbruik: < 10 W
• Stroomvoorziening: 50 Hz, 230 V
• Stroomverbruik in stand-bystand: < 0,8 W

Accessoires
• Meegeleverde accessoires: 2 AAA-batterijen, 

Afstandsbediening, Wereldwijde garantiekaart, 
Gebruiksaanwijzing

Afmetingen
• Afmetingen van verpakking (B x H x D): 

415 x 82 x 282 mm
• Afmetingen van set (B x H x D): 

360 x 37 x 209 mm
•
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