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Zvuk
• Digitálně/analogový převodník: 24 bit, 192 kHz
• Kmitočtová charakteristika: 40 - 20 000 Hz
• Odstup signál/šum: >60 dB
• Zkreslení a šum (1kHz): >65 dB
• Přeslech (1kHz): >35 dB
• Funkce Dynamic Range (1kHz): >85 dB
• Zvukový systém: Dolby Digital, Dolby Prologic II, 

DTS, Stereo
• Vylepšení zvuku: Regulace výšek a basů, Noční 

režim, Digitální zesilovač třídy "D"
• Nastavení ekvalizéru: Sci-Fi, Koncert, Drama, 

Akce, Digitální, Classic, Jazz, Rock
• Celkový zvukový výkon (RMS): 700 W
• Výstupní výkon (RMS): 6 x 115 W

Tuner/příjem/vysílání
• Pásma tuneru: VKV stereo, SV
• Automatické digitální ladění: Ano
• Automatické ukládání: Ano
• Počet kanálů předvoleb: 40
• Systém RDS: Název stanice

Možnosti připojení
• Čelní / boční přípojky: Výstup pro sluchátka
• Další připojení: Vstup TV (audio, cinch), Vstup 

AUX, Vícekanálové analogové audio, Dig. vstup 
pro opt. kabel, Digitální vstup pro koaxiální kabel, 
Digitální výstup pro koaxiální kabel, Výstup, 
Anténa VKV, Anténa SV

Spotřeba
• Napájení: 220-240 V, 50 Hz
• Spotřeba elektrické energie: 180 W
• Příkon v pohotovostním režimu: < 1 W

Reproduktory
• Satelitní reproduktory: Dvoupásmové, 

Magneticky stíněné přední repro
• Frekvenční pásmo sat. reproduktorů: 140 - 20 

000 Hz
• Impedance satelitních reproduktorů: 3 ohm

• Vinutí satelitního reproduktoru: 1" kuželový 
výškový reproduktor, 3" širokopásmový 
reproduktor

• Středový reproduktor: Dvoupásmové, 
Magneticky stíněné

• Frekvenční pásmo střed. reproduktoru: 140 - 20 
000 Hz

• Impedance středového reproduktoru: 3 ohm
• Vinutí středového reproduktoru: 1" kuželový 

výškový reproduktor, 2 x 3" středový 
reproduktor

• Typ subwooferu: Pasivní
• Frekvenční pásmo subwooferu: 40 - 140 Hz
• Impedance subwooferu: 3 ohm
• Vinutí subwooferu: 6,5" vysoce účinný basový 

reproduktor

Příslušenství
• Dodávané příslušenství: Audio kabel, Koaxiální 

digitální audio kabel, Stručný uživatelský návod, 
Uživatelský manuál, Anténa VKV/SV, Záruční list, 
Baterie pro dálkový ovladač

• Baterie: 2 x baterie AA
• Dálkové ovládání: 3139 238 04482
• Uživatelský manuál: 

Angličtina,francouzština,němčina,italština,španělšti
na,holandština,švédština,portugalština,dánština,fin
ština,polština,ruština,řečtina

• Záruční list: Ano

Rozměry
• Rozměry sady (Š x V x H): 435 x 53 x 359 mm
• Hmotnost přístroje: 4 kg
• Rozměry surroundového reproduktoru 

(Š x V x H): 95 x 175 x 65 mm
• Rozměry centrálního reproduktoru (Š x V x H): 

220 x 95 x 75 mm
• Rozměry subwooferu (Š x V x H): 

130 x 340 x 360 mm
• Rozměry balení (Š x V x H): 639 x 312 x 444 mm
• Hmotnost včetně balení: 15,2 kg
•
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