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Som
• Potência de saída: 2 x 25 watts RMS
• Recursos de áudio: Sonoridade, Controle de Som 

Digital, 4 modos, Reforço dinâmico de graves, 
Modo Reverb

• Sistema de áudio: Dolby Digital

Alto-falantes
• Alto-falante principal: Bidirecional, Woofer de 4 

pol., Caixas acústicas Bass Reflex, Grades 
destacáveis p/ caixas acústicas

Reprodução de vídeo
• Mídia de reprodução: DVD+RW, DVD-Vídeo, 

CD/SVCD de vídeo, Foto CD
• Recursos de vídeo: Progressive Scan
• Modos de reprodução de discos: Censura dos 

pais, Ângulo, Zoom, Câmera lenta, Compressão 
de faixa dinâmica, PBC, Repetir A-B

• DVD Region: 4

Reprodução de áudio
• Mídia de reprodução: CD de WMA, CD de MP3, 

CD-RW, CD-R, CD
• Modos de reprodução de discos: Programação de 

20 faixas, Repetir/um/tudo/programa, Reproduzir 
aleatoriamente (Shuffle)

• Tipo de carregador: Motorizado, Parte superior

Sintonizador/Recepção/Transmissão
• Sintonia digital automática
• Pré-sintonia de estações: 40
• Faixas do sintonizador: FM Estéreo, MW

Conectividade
• Saída de vídeo - Analógica: Componente Y Pb Pr, 

Composite CVBS (cinch amarelo), S-Vídeo (em 
Hosiden)

• Outras conexões: Pré-saída de subwoofer ativa, 
Saída coaxial de áudio digital, Saída óptica digital, 
Antena FM, Antena MW

• Aux in: 2x(E/D)/RCA
• Fone de ouvido: 3,5 mm

Praticidade
• Alarmes: Alarme do CD, Timer de desligamento 

automático
• Relógio: Na tela principal
• Tipo de display: FTD branco
• Idiomas do OSD: Inglês, Francês, Espanhol, Chinês 

tradicional

Acessórios
• Acessórios inclusos: Cabo de controle, Cabo de 

vídeo composto (Y), Antena FM/MW
• Controle remoto: 49 teclas com 2 pilhas AAA

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

208 x 156 x 268 mm
• Dimensões da caixa acústica principal (L x A x P): 

145 x 230 x 210 mm
• Dimensões da embalagem (L x A x P): 

475 x 275 x 335 mm
• Peso, incluindo embalagem: 11 kg
•

Micro Theater com DVD
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