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Imagem/tela
• Conversor D/A: 12 bits, 108 MHz
• Aprimoramento de imagens: Alta def. (720p, 

1080i), Progressive Scan

Som
• Potência de saída (RMS): 4 x 125 W, 2 x 250 W
• Potência de saída total: 1000 W
• Conversor D/A: 24 bits, 192 kHz
• Resposta de freqüência: 180-14000 Hz
• Relação sinal/ruído: > 65 dB
• Sistema de áudio: DTS, Dolby Digital, Dolby 

Prologic II, Estéreo
• Recursos de áudio: Amplificador Digital Classe 

"D", Modo noturno
• Ajustes do equalizador: Ação, Desenho animado, 

Clássica, Concerto, Drama, Jogos, Jazz, Lounge, 
MTV, Notícias, Festa, RnB, Rock, Esportes

Reprodução de vídeo
• Formatos de compactação: DivX 3,11, DivX 4.x, 

DivX 5.x, DivX 6.0, DivX Ultra, MPEG1, MPEG2
• Mídia de reprodução: DVD-Vídeo, CD-R/CD-

RW, DVD+R/+RW, DVD-R/-RW, CD/SVCD de 
vídeo

• Sistema de reprodução de discos: NTSC, PAL

Reprodução de áudio
• Formato de compactação: MP3, WMA
• Mídia de reprodução: DVD+R/+RW, CD de 

áudio, CD-R/RW, DVD-R/-RW
• Taxas de transferência de MP3: 32 a 256 kbps e 

VBR

Reprodução de imagem estática
• Formato de compactação de imagens: JPEG
• Mídia de reprodução: DVD+R/+RW, CD-R/RW, 

DVD-R/-RW
• Aprimoramento de imagens: Girar, Zoom, Virar 

fotos, Apres.de slides c/reprodução de música

Sintonizador/Recepção/Transmissão
• Nº de canais de áudio pré-sintonizados: 40
• Faixas do sintonizador: FM, AM

Conectividade
• Conexões frontais / laterais: USB, MP3 line-in
• Conexões traseiras: Saída de HDMI, Saída de 

vídeo componente, Saída S-Vídeo, Saída Vídeo 
Composto (CVBS), Entrada digital coaxial, 
Entrada para TV (áudio, cinch), AUX in, Conector 
pronto para uso wireless, Antena FM, Antena AM/
MW, Conectores ajustáveis p/caixas acúst.

Alimentação
• Fonte de alimentação: 120/230 VAC, 50/60 Hz
• Consumo de energia no modo de espera: < 1 W

Alto-falantes
• Alto-falante de satélite: 4 pilares de base, Caixas 

acústicas traseiras wireless
• Drivers de alto-falantes de satélites: Woofer full 

range de 3 pol.
• Faixa freq. de alto-falante de satélite: 150-

20000 Hz
• Impedância de alto-falante de satélite: 6 ohm
• Alto-falante central: com proteção magnética, 3 

vias
• Drivers de alto-falante central: Um tweeter de 2", 

Dois sub woofers de 2,5"
• Faixa freq. do alto-falante central: 150-20000 Hz
• Impedância do alto-falante central: 3 ohm
• Driver de subwoofer: Woofer de 8 pol. de alta 

eficiência
• Faixa de freqüência do subwoofer: 40-150 Hz
• Impedância do subwoofer: 8 ohm
• Tipo de subwoofer: Passiva

Acessórios
• Acessórios inclusos: Transmissor wireless, 

Receptor wireless, Controle remoto, 2 pilhas 
AAA, Cabo HDMI, cabo de vídeo CVBS, Cabo do 
MP3 line-in, Antena AM, antena FM, Cabo de 
alimentação, Guia de início rápido, Manual do 
usuário, Folheto de garantia mundial

Dimensões
• Dimensões do aparelho (L x A x P): 

435 x 55 x 310 mm
• Peso do aparelho: 4,04 kg
• Dimensões do transmissor (L x A x P): 

48,5 x 88,3 x 49 mm
• Dimensões do receptor (L x A x P): 

126 x 131,5 x 126 mm
• Dimensões da caixa acústica Surround 

(L x A x P): 95 x 1.184 x 73,5 mm
• Peso dos alto-falantes surround: 3.6 kg
• Dimensões da caixa acústica central (L x A x P): 

435 x 93,5 x 67 mm
• Peso do alto-falante central: 1,45 kg
• Dimensões do subwoofer (L x A x P): 

159,5 x 355,5 x 370 mm
• Peso do subwoofer: 4,78 kg
• Dimensões da embalagem (L x A x P): 

924 x 584 x 420 mm
• Peso, incluindo embalagem: 30,3 kg
•
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