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Görüntü/Ekran
• D/A dönüştürücü: 12 bit, 108 MHz
• Görüntü geliştirme: Yüksek Çözünürlük (720p, 

1080i), Video yukarı örnekleme, Video geliştirme

Ses
• Çıkış Gücü: 2x75W RMS / 2x150W ses gücü
• Ses Geliştirme: Vakum Tüplü Preamplifikatör, Sınıf 

"D" Dijital Amplifikatör, Ses Gücü, Tiz ve Bas 
Kontrolü

• Ses Sistemi: Dolby Dijital

Hoparlörler
• Ana Hoparlör: 3 yönlü, Şerit tweeter, Konik orta 

ses aralığı, 5" woofer, Altın kaplama hoparlör 
konektörleri, Izgaraları çıkarılabilir hoparlör

Video Oynatma
• Çalma Ortamı: DivX, DVD+RW, DVD-Video, 

Picture CD, Video CD/SVCD
• Disk Çalma Modları: A-B Tekrarlama, Açı, PBC, 

Ağır Çekim, Büyütme, Ebeveyn kontrolü, Dinamik 
Aralık Sıkıştırması

• DVD Bölgesi: 2
• Video Geliştirme: Progresif Tarama

Müzik Çalma
• Çalma Ortamı: WMA-CD, MP3-CD, CD, CD-R, 

CD-RW
• Disk Çalma Modları: Programlanabilen 20 Parça, 

Tekrarlama/birini/tümünü /programlama, Rasgele 
Çalma

• Yükleyici Türü: Motorlu, Tepsi

Resim Oynatma
• Resim sıkıştırma formatı: JPEG
• Görüntü geliştirme: MP3 çalarak slayt gösterisi
• Çalma Ortamı: Picture CD

Tuner/Alım/İletim
• Tuner Bantları: FM Stereo, MW
• Otomatik dijital istasyon ayarı
• Ayarlanmış istasyon: 40
• RDS: Radyo Metni, RDS Saat Ayarı, İstasyon Adı

Bağlanılabilirlik
• Video Çıkışı - Analog: Birleşik CVBS (sarı cinch), S-

Video (Hosiden), SKART
• Aux girişi: 1x(Sol/Sağ)/ RCA
• Diğer bağlantılar: Aktif subwoofer ön çıkış, Dijital 

koaksiyel ses çıkışı, Dijital optik çıkış, FM Anteni, 
Hat çıkışı, MW Anteni, HDMI çıkış

Kullanılabilirlik
• Alarmlar: CD Alarmı, Kapanma zamanlayıcısı
• Saat: Ana ekranda
• OSD Dilleri: Felemenkçe, İngilizce, Fransızca, 

Almanca, İtalyanca, Portekizce, İspanyolca, 
İsveççe, Türkçe

• Ekran Tipi: VFD ekranı
• Göstergeler: DIM modu
• Eko Güç Bekleme: 1 watt

Aksesuarlar
• Birlikte Verilen Aksesuarlar: Birleşik video kablosu 

(Y), Kontrol kablosu, FM/MW Anten, Garanti 
belgesi, Hızlı Kullanım Kılavuzu

• Uzaktan kumanda: 49 tuşlu, 2xAAA pil ile

Boyutlar
• Set boyutları (G x Y x D): 250 x 180 x 280 mm
• Ana hoparlör boyutları (G x Y x D): 

205 x 329 x 240 mm
• Ambalaj boyutları (G x Y x D): 

755 x 417 x 330 mm
• Ambalajla birlikte Ağırlık: 23 kg

Güç
• Güç kaynağı: 220-240V, 50Hz
•
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