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Imagine/Ecran
• Raport lungime/lăţime: 4:3, 16:9
• Convertor D/A: 14 biţi, 108 MHz
• Caracteristici superioare imagine: Escamotare 3:2, 

Scanare progresivă

Sunet
• Convertor D/A: 24 biţi, 96 kHz
• Răspuns în frecvenţă: 8 - 20.000 Hz
• Coeficient semnal/zgomot: 100
• THD: 0,01%
• Diafonie (1kHz): 100 dB
• Interval dinamic (1kHz): 95 dB
• Sistem audio: Dolby Digital, Nicam Stereo, Stereo

Înregistrare video
• Sistem de înregistrare: PAL
• Viteze bandă: SP, LP
• Caracteristici înregistrare: Înregistrare One 

Touch (OTR)

Redare video
• Medii de redare: DVD-Video, CD-DA, CD-R/CD-

RW, Decodare MP3, Etichete MP3 ID3, DVD-R/-
RW, DVD-RW (Mod Video), DVD+R/+RW, 
Video CD/SVCD, WMA, JPEG, MPEG4

• Formate de comprimare: MPEG1, MPEG2, 
MPEG4, DivX 3.11, DivX 4.x, DivX 5.x

• Sistem de redare a discurilor video: PAL, NTSC
• Sistem de redare casete video: PAL
• Nr. de capete video: 4

Redare audio
• Medii de redare: CD, CD-R/RW, MP3-CD
• Format compresie: Dolby Digital, PCM, MP3, 

Windows Media™ Audio
• Rate de biţi MP3: 32 - 320 kbps
• Numărul capetelor audio: 2 Hi-Fi

Redare imagine statică
• Medii de redare: Picture CD, CD-R/RW
• Format comprimare imagine: JPEG
• Caracteristici superioare imagine: Rotire, 

Prezentare, Zoom

Tuner/Recepţie/Transmisie
• Sistem TV: PAL I, PAL B/G, SECAM D/K
• Nr. de tunere TV: 1

Conectivitate
• Frontal: Intrare audio S/D, Intrare CVBS
• Ext 1 SCART: Intrare/Ieșire CVBS, RGB, Intrare/

ieșire audio
• Ext 2 SCART: Intrare/Ieșire CVBS, Intrare/ieșire 

audio
• Conectori spate: Ieșire audio analogică (RCA), 

Ieșire audio analogică (Scart), Intrare audio 
analogică S/D, Intrare video Composite (CVBS), 
Ieșire coaxială digitală, Ieșire Composite video 
(CVBS), Ieșire video Component, Intrare antenă 
RF / ieșire TV, SCART1 (CVBS, ieșire RGB)

Comoditate
• Evenimente programabile: 7
• Perioadă de programare: 1 lună
• Protecţie copii: Blocare pentru copii
• Limbi OSD: Engleză, Germană, Suedeză, Poloneză, 

Cehă, Maghiară
• Controale frontale: Deschis/Închis, Detașare, 

Redare, Stop, FF/NEXT (Derulare înainte/
Următor), Canal anterior, Canal următor, 
Înregistrare

• Caracteristici programare/timer: ShowView

Alimentare
• Alimentare: 220-240 V, 50 Hz
• Consum: 17 W
• Consum în stare de repaus: 2 W

Accesorii
• Accesorii incluse: Telecomandă, cablu antenă 

radio, 2 baterii AAA, Certificat de garanţie, Ghid 
de iniţiere rapidă

Dimensiuni
• Dimensiuni set (L x Î x A): 430 x 78,5 x 265 mm
• Greutate set: 4,2 kg
• Dimensiuni ambalare (L x Î x A): 

513 x 166 x 372 mm
• Greutate cu ambalaj inclus: 5,94 kg
•
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