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Dźwięk
• Moc wyjściowa: 2x50 W RMS / 2x100 W mocy 

muzycznej
• Funkcje poprawy dźwięku: Cyfrowy wzmacniacz 

klasy „D”, 4 tryby cyfrowej korekcji dźwięku, 
Dynamiczne wzmocnienie basów, Głośność

• System dźwięku: Dolby Digital

Głośniki
• Główny głośnik: 2-drożny, Zest. gł. z syst. Bass 

Reflex, Niskotonowy 5 cali, Wysokotonowy 
wstęgowy, Pozłacane złącza głośnikowe, 
Odłączane osłony głośników, Obudowa wykonana 
z prawdziwego palisandru

Odtwarzanie wideo
• Odtwarzane nośniki: DivX, DVD+RW, DVD-

Video, Picture CD, Video CD/SVCD
• Tryby odtwarzania płyt: Odtwarzanie wielokrotne 

A-B, Kąt, PBC, Odtwarzanie w zwolnionym 
tempie, Powiększenie, Nadzór rodzicielski, 
Kompresja dynamiki

• Region DVD: 2
• Funkcje poprawy sygnału wideo: wybieranie 

kolejnoliniowe

Odtwarzanie dźwięku
• Odtwarzane nośniki: płyta CD, CD-R, CD-RW, 

MP3-CD, WMA-CD
• Tryby odtwarzania płyt: Programowanie 20 

utworów, Odtw. wielokr./ścieżki/wszys./płyty, 
Odtwarzanie w kolejności losowej

• Sposób ładowania: Napędzany silnikiem, Szuflada

Tuner/Odbiór/Transmisja
• Pasma tunera: UKF Stereo, ŚR.
• Automatyczne dostrajanie cyfrowe
• Pamięć stacji: 40

Możliwości połączeń
• Wyjście wideo – analogowe: Kompozytowe CVBS 

(żółty cinch), S-Video (Hosiden), SCART
• Wejście AUX: 2x(L/P) / RCA
• Inne połączenia: Wyjście aktywnego subwoofera, 

Cyfrowe koncentryczne wyjście audio, Cyfrowe 
wyjście optyczne, Antena zakresu UKF, Wyjście 
liniowe, Antena zakresu fal ŚR.

Udogodnienia
• Budzenie: Budzenie nagraniem z płyty CD, 

Wyłącznik czasowy
• Zegar: Na wyświetlaczu głównym
• Języki menu ekranowego: Angielski, Francuski, 

Hiszpański, Turecki, Niemiecki, Holenderski, 
Szwedzki, Portugalski, Włoski

• Typ wyświetlacza: Wyświetlacz VFD
• zasilanie Eco Power Standby: 1 W
• Wskaźniki: Tryb PRZYCIEMNIONY

Akcesoria
• Akcesoria w zestawie: Kompozytowy przewód 

wideo (Y), Przewód sterujący, Antena zakresu 
UKF/ŚR.

• Pilot zdalnego sterowania: 49-przyciskowy z 2 
bateriami AAA

Wymiary
• Wymiary zestawu (szer. x wys. x gł.): 

240 x 160 x 230 mm
• Wymiary głośnika głównego (szer. x wys. x gł.): 

160 x 275 x 225 mm
• Wymiary opakowania (szer. x wys. x gł.): 

525 x 330 x 375 mm
• Waga wraz z opakowaniem: 15 kg
•
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