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Превърнете всяка стая в кино

Вие сте във връзка с най-новото и най-модерното - възползвайте се от горещата оферта - 
микро Hi-Fi система "2 в 1" с DVD и възпроизвеждане на WMA-CD и MP3-CD! Отпуснете 
се с любимите си филми и музика. Домашното развлечение вече никога няма да е същото!

Наслаждавайте се на любимите си филми, снимки и музика
• Възпроизвежда DVD, (S)VCD, MP3-CD, WMA-CD, CD(RW) и Picture CD
• Dolby Digital за върховно филмово преживяване
• Компонентно видео с прогресивно сканиране за оптимално качество на образа
• Вход AUX за подобряване на звука на телевизора

Обогатете своето звуково изживяване
• Управление на цифров звук за оптимизирани настройки за стил музика
• Динамично усилване на басите за дълбоки и драматични баси
• Общо 60 W RMS / 1200 W PMPO
 



 Прогресивно сканиране
Прогресивното сканиране удвоява 
вертикалната разделителна способност на 
изображението, в резултат на което се 
получава забележимо по-контрастна 
картина. Вместо да се изпрати на екрана 
първо кадър с нечетните редове, следван от 
кадър с четните редове, и двата кадъра се 
изписват едновременно. Мигновено се 
създава пълно изображение, с използване на 
максималната разделителна способност. 
При такава скорост очите ви възприемат по-
контрастна картина, без редова структура.

Управление на цифров звук

Управлението на цифров звук ви дава 
възможност да избирате измежду 
предварително зададени режими - Джаз, 
Рок, Поп или Класика, които управляват 
честотните ленти на звука за оптимизиране 
на определени музикални стилове. Всеки 
режим използва технология на графичен 
еквалайзер за автоматично регулиране на 
баланса на звука и подчертаване на най-
важните звукови честоти в избрания от вас 
стил музика. При всички случаи 
управлението на цифров звук ви позволява 
да извлечете максимума от вашата музика 
чрез фино регулиране на баланса на звука, за 
да съответства на типа музика, който 
слушате.

Цифрово усилване на басите

Динамичното усилване на басите довежда 
до максимум наслаждението ви от музиката 
като подчертава съдържанието на баси в 
музиката в целия диапазон на сила на звука - 
от слабо до силно - с натискането на един 
бутон! Най-ниските басови честоти 
обикновено се губят при зададена малка 
сила на звука. Като противодействие на това 
може да се включи динамично усилване на 
басите за усилване на нивата на басите, така 
че да се наслаждавате на еднакъв звук дори 
когато сте намалили силата на звука.
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• Тегло вкл. опаковката: 9,1 кг
•

Звук
• Изходна мощност: 2 x 15 W + 30 W RMS / 1200 

W PMPO
• Подобрение на звука: Управление на цифров 
звук 4 режима, Цифрово усилване на басите

• Звукова система: Dolby Digital

Високоговорители
• Основен високоговорител: 3" високоговорител 
за ниски честоти

• Тип на събуфъра: Пасивен

Възпроизвеждане на видео
• Носители за възпроизвеждане: DVD+RW, 

DVD-видео, Picture CD, Video CD/SVCD
• Режими на възпроизвеждане на диска: A-B 
повторение, Ъгъл, PBC, Забавен каданс, 
Увеличение

• DVD регион: 3
• Подобрение за видео: Прогресивно сканиране

Аудио възпроизвеждане
• Носители за възпроизвеждане: WMA-CD, MP3-

CD, CD, CD-R, CD-RW
• Режими на възпроизвеждане на диска: 20 
програмируеми песни, Повторение на една/
всички/програма, Разбъркано възпроизвеждане

• Тип устройство за зареждане: Горно

Възможности за свързване
• Видеоизход - аналогов: Компонентен Y Pb Pr 

(чинч), Композитен CVBS (жълт чинч), S-Video 
(на Hosiden)

• Допълнителен вход (AUX): 1x(L/R)/RCA
• Други връзки: Коаксиален цифров аудио изход, 
Линеен изход, DIN връзка

Удобство
• Тип на дисплея: Черно-бял FTD
• Езици на екранното меню: Английски, опростен 
китайски

Аксесоари
• Дистанционно управление: 38-бутонно с 
литиеви батерии

• Кабели: DIN
• Аксесоари в комплектацията: Кабел за 
композитно видео (Y)

Размери
• Габарити на апарата (Ш x В x Д): 

218 x 221,5 x 90 мм
• Габарити на главния високоговорител 

(Ш x В x Д): 125 x 250 x 232 мм
• Габарити на опаковката (Ш x В x Д): 

550 x 314 x 330 мм
• Габарити на събуфъра (Ш x В x Д): 

147 x 250 x 232 мм
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