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Som
• Potência de saída: Potência musical de 2x50W 

RMS / 2x100W
• Melhoramento do Som: Amplificador Digital de 

Classe "D", Controlo de Som Digital, 4 modos, 
Dynamic Bass Boost, Nível de volume

• Sistema de som: Dolby Digital

Altifalantes
• Altifalante Principal: 2 sentidos, Sistema de 

Altifalantes de Graves, Woofer de 5", Ribbon 
Tweeter, Conectores em folha de ouro, Grelhas 
de altifalantes amovíveis, Revestimento em pau-
rosa autêntico

Reprodução de Vídeo
• Suporte de Reprodução: DivX, DVD+RW, DVD-

Video, CD de Imagens, Video CD/SVCD
• Modos de Reprodução de Discos: Repetição A-B, 

Ângulo, PBC, Câmara Lenta, Zoom, Controlo 
parental, Compressão de Limites Dinâmicos

• Região de DVD: 2
• Melhoramento de Vídeo: Varrimento Progressivo

Reprodução Áudio
• Suporte de Reprodução: CD, CD-R, CD-RW, 

MP3-CD, CD WMA
• Modos de Reprodução de Discos: 20 Faixas 

Programáveis, Repetir/um/tudo/programa, 
Reprodução Aleatória

• Tipo de Carregamento: Motorizado, Gaveta

Sintonizador/Recepção/Transmissão
• Bandas do Rádio: FM estéreo, MW

• Sintonização digital automática
• Estações pré-sintonizadas: 40

Conectividade
• Saída de vídeo - Analógica: Composto CVBS 

(cinch amarelo), S-Video (tomada Hosiden), 
SCART

• Entrada Aux: 2x(L/R)/ RCA
• Outras ligações: Pré-saída do subwoofer activo, 

Saída coaxial de áudio digital, Saída óptica digital, 
Antena FM, Saída, Antena MW

Comodidade
• Alarmes: Alarme com CD, Temporizador
• Relógio: No ecrã principal
• Idiomas do OSD: Inglês, Francês, Espanhol, Turco, 

Alemão, Holandês, Sueco, Português, Italiano
• Tipo de Ecrã: Ecrã VFD
• Standby para Poupança de Energia: 1 watt
• Indicações: Modo DIM

Acessórios
• Acessórios Incluídos: Cabo vídeo composto (Y), 

Cabo de controlo, Antena FM/MW
• Telecomando: 49 teclas com 2x pilhas AAA

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

240 x 160 x 230 mm
• Dimensões do altifalantes principal (L x A x P): 

160 x 275 x 225 mm
• Dimensões da embalagem (L x A x P): 

525 x 330 x 375 mm
• Peso incl. Embalagem: 15 kg
•

Micro Cinema DVD
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