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• Tov
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• DTS
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• Digi
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Több 
• TV
• DVD
• Beép
D-lejátszóját, -íróját vagy akár videokészülékét teljes házimozirendszerré 

tlakoztassa a tetszetős és igényes kialakítású digitális vevőkészülékéhez és 

a képek és a hangzás világában.

 hangteljesítmény
ábbfejlesztett D osztályú erősítő™, kompakt és erőteljes hangzással
pos magassugárzó javítja az SACD hangját a magas frekvencián
, Dolby Digital és Pro Logic II sorround hangzás

 és könnyű beállítás
atornás analóg bemenet a közvetlen csatlakoztatás érdekében
tális koaxiális és optikai bemenet
zerű beállítás az otthoni szórakozás megkezdéséhez

forrásból nagyobb a választási lehetőség

/SACD lejátszó
ített FM/MW hangolóegység
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Hang
• D/A átalakító: 24 bit, 192 kHz
• Frekvenciaválasz: 40 - 20 000 Hz
• Jel-zaj arány: > 60 dB
• Torzítás és zaj (1 kHz): > 65 dB
• Keresztbeszélgetés (1 kHz): > 35 dB
• Dinamikus tartomány (1 kHz): >85 dB
• Hangrendszer: Dolby Digital, Dolby Prologic II, 

DTS, Sztereó
• Hangkiemelés: Magas/mély hangok szabályozása, 

Éjszakai mód, „D" osztályú digitális erősítő
• Hangszínszabályzó beállításai: Sci-fi, Koncert, 

Dráma, Működés, Digitális, Klasszikus, Jazz, Rock
• Teljes hangteljesítmény (RMS - eff.): 700 W
• kimenő teljesítmény (RMS): 6 x 115 W

Hangolóegység/Vétel/Adás
• Hangolási sávok: FM sztereó, MW
• Automatikus digitális hangolás
• Automatikus tárolás
• Előre beállított csatornák száma: 40
• RDS: Állomásnév

Csatlakoztathatóság
• Elülső/oldalsó csatlakozók: Fejhallgató kimenet
• Egyéb csatlakozások: TV be (audió, cinch), AUX 

be, Analóg audió többcsatornás, Digitális optikai 
bemenet, Digitális koaxiális bemenet, Digitális 
koaxiális kimenet, Vonalkimenet, FM antenna, 
MW antenna

Feszültség
• Áramellátás: 220-240 V, 50 Hz
• Áramfogyasztás: 180 W
• készenléti üzemmód energiafelhasználása: < 1 W

Hangszórók
• Szatellithangszóró: Kétutas, Mágnesesen 

árnyékolt elülső
• Szatellithangszórók frekvenciatart.: 140-20000 Hz

• Szatellithangszóró impedancia: 3 ohm
• Szatellithangszóró meghajtók: 1" kúpos 

magassugárzó, 3" köz. hangterjedelmű 
mélynyomó

• Középsugárzó: Kétutas, Mágneses árnyékolás
• Középfrekvenciás tartomány: 140-20000 Hz
• Középsugárzó impedancia: 3 ohm
• Középsugárzó meghajtók: 1" kúpos magassugárzó, 

2x 3" köz. hangterjedelmű mélynyomó
• Mélynyomó típusa: Passzív
• Mélynyomó frekvenciatartománya: 40-140 Hz
• Mélynyomó impedancia: 3 ohm
• Mélynyomó meghajtó: 6,5" teljes hangterjedelmű 

mélynyomó

Tartozékok
• Mellékelt tartozékok: Audiokábel, Koaxiális 

digitális audiokábel, Gyors felhasználói útmutató, 
Felhasználói kézikönyv, FM/MW antenna, 
Garancialevél, Elemek a távvezérlőhöz

• Elemek: 2 db AA méretű
• Távvezérlő: 3139 238 04482
• Felhasználói kézikönyv: 

Eng,Fra,Ger,Ita,Spa,Dut,Swe,Por,Dan,Fin,Pol,Rus,
Gre

• garanciajegy

Méretek
• Egység méretei (Sz x Ma x Mé): 

435 x 53 x 359 mm
• Készülék tömege: 4 kg
• Térhatású hangszóró méretei (Sz x Ma x Mé): 

95 x 175 x 65 mm
• Középső hangszóró mérete (Sz x Ma x Mé): 

220 x 95 x 75 mm
• Mélynyomó méretei (Sz x Ma x Mé): 

130 x 340 x 360 mm
• Csomagolás mérete (Sz x Ma x Mé): 

639 x 312 x 444 mm
• Súly csomagolással együtt: 15,2 kg
•

Digitális AV receiver rendszer
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 a D osztályú erősítők™ egy olyan 
asználnak, ami megakadályozza 
inőség romlását. A végeredmény: 
sokkal kisebb dobozban.
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on azáltal, hogy a hang minden 
gy különlegesen vékony és merev 
XAR-ból készült , és a frekvenciák 
lét teszi lehetővé. A speciális kúp 
ciákat és több frekvencia 
. Így kristály tiszta magas 
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Dolby Digital, MPEG2, PCM és 
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omagban található oldal világosan 
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