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Zvuk
• Výstupný výkon: Hudobný výkon 2 x 50 wattov
• Zlepšenie kvality zvuku: Incredible Surround, 4 

režimy digitálneho ovládania zvuku, Dynamické 
zvýraznenie basov

• Zvukový systém: zvuk Dolby Digital, Digitálny 
DTS výstup

Reproduktory
• Hlavný reproduktor: 2-smerný, 4" basový 

reproduktor, Systém repr. Bass Reflex, 
Piezoelektrický výškový reproduktor, 
Odnímateľné mriežky na reproduktory

Prehrávanie videa
• Prehrávané médiá: DVD+RW, DVD-Video, Video 

CD/SVCD, Obrázkové CD
• DVD región: 2
• Režimy prehrávania disku: Približovanie, Pomalý 

pohyb, Pokračovať v prehr. od zastavenia, A-B 
opakovane

Prehrávanie zvuku
• Prehrávané médiá: WMA-CD, MP3-CD, CD-R, 

CD-RW, CD
• Režimy prehrávania disku: 20 programovateľných 

skladieb, Zopakovať jednu/všetky/program, 
Náhodné prehrávanie

• Podpora ID3 textu: áno
• Typ zásobníka: Horná
• Technológia prehrávača kaziet: Logický
• Režimy prehrávania kazety: Electronická kontrola 

rýchlosti, Úplný autom. stop, Počítadlo pásky

Zvukový záznam
• Zapisovacie médium: Kazeta
• Zdokonalenia nahrávania na pásku: Synchroniz. 

spustenie nahrávania CD, Časovač pre nahrávanie 
z tunera, Automatická úroveň nahrávania

Tuner/Príjem/Vysielanie
• Upevnenia tuneru: FM Stereo, MW
• Automatické digitálne ladenie: áno
• Predvolené stanice: 40
• Zdokonalenia tuneru: Automatické ukladanie
• RDS: Rádio Text, Nastavenie hodín RDS, Názov 

stanice

Pripojiteľnosť
• Video výstup - analógový: Scart, Pridružené CVBS 

(žltý konektor), S-Video (na Hosiden)
• Iné pripojenia: Aktívny výstupný subwoofer, 

Digitálny koaxiálny výstup, Výstup, FM anténa, 
Anténa MW

• Vstup Aux: 2 x (Ľ/P)/ RCA
• Slúchadlo: 3,5 mm

Užitočná funkcia
• Budíky: Časovač vypnutia
• Hodiny: Na hlavnom displeji
• Typ displeja: Displej VFD
• OSD jazyky: Angličtina, Francúzština, Španielčina, 

Portugalčina, Nemčina
• Ekonomické pohot. napájanie: 1 watt

Príslušenstvo
• Zahrnuté príslušenstvo: Kompozitný video kábel 

(Y), Audiokábel, Anténa FM/MW
• Diaľkové ovládanie: 45-tlačidlové s 2 x AA 

batériami

Rozmery
• Rozmery súpravy (Š x V x H): 

175 x 254 x 315 mm
• Rozmery hlavného reproduktoru (Š x V x H): 

175 x 254 x 214 mm
• Rozmery balenia (Š x V x H): 

408 x 348 x 524 mm
• Váha vrátane balenia: 12,9 kg
•
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