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Imagem/tela
• Proporção da imagem: 4:3, 16:9
• Conversor D/A: 10 bits / 54 MHz
• Aprimoramento de imagens: Progressive Scan

Som
• Conversor D/A: 24 bits, 192 kHz
• Resposta de freqüência: 180 - 16.000 Hz
• Relação sinal/ruído: >60 dB
• Distorção e ruído (1kHz): >65 dB
• Diafonia (1kHz): >35 dB
• Faixa dinâmica (1kHz): >85 dB
• Sistema de áudio: Dolby Prologic II, DTS, Dolby 

Digital
• Recursos de áudio: Modo noturno
• Ajustes do equalizador: Drama, Concerto, Ficção 

científica, Ação, Clássica, Jazz, Digital, Rock
• Potência de saída (RMS): 6 x 33 W
• Potência de áudio total (RMS): 200 W
• Potência de saída

Reprodução de vídeo
• Mídia de reprodução: CD-R/CD-RW, CD de 

vídeo, SVCD, DVD-Vídeo, DVD-R, DVD+RW, 
DVD+R, DVD-RW (modo vídeo)

• Formatos de compactação: MPEG1, MPEG2
• Sistema de reprodução de discos: PAL, NTSC

Reprodução de áudio
• Mídia de reprodução: CD, CD-R, CD-RW, CD de 

MP3
• Formato de compactação: MP3, PCM
• Taxas de transferência de MP3: 32 a 256 kbps e 

VBR

Reprodução de imagem estática
• Mídia de reprodução: Foto CD
• Formato de compactação de imagens: JPEG
• Apresentação de slides: com música (MP3)

Sintonizador/Recepção/Transmissão
• Faixas do sintonizador: FM Estéreo, AM
• Sintonia digital automática
• Gravação automática
• Número de canais pré-sintonizados: 40

Conectividade
• Outras conexões: AUX in, Entrada para TV 

(áudio, cinch), Saída Line out, Saída digital coaxial, 
Saída Vídeo Composto (CVBS), Saída entrelaçada 
Vídeo Componente, Saída S-Vídeo, Antena FM, 
Antena AM, Conectores ajustáveis p/caixas acúst.

• Conexões frontais / laterais: Saída para fone de 
ouvido

Praticidade
• Proteção infantil: Censura dos pais
• Idiomas do menu OSD: Inglês, Português (Brasil), 

Espanhol

Alimentação
• Fonte de alimentação: 50/60 Hz, 110 a 240 V
• Consumo de energia: 110 W
• Consumo de energia no modo de espera: < 1 W

Alto-falantes
• Alto-falante de satélite: Bidirecional, Frente com 

proteção magnética
• Faixa freq. de alto-falante de satélite: 160-

20000 Hz
• Impedância de alto-falante de satélite: 4 ohm
• Drivers de alto-falantes de satélites: Woofer full 

range de 3 pol., 1 piezo
• Alto-falante central: Bidirecional, com proteção 

magnética
• Faixa freq. do alto-falante central: 160-20000 Hz
• Impedância do alto-falante central: 4 ohm
• Drivers de alto-falante central: Woofers full range 

de 3 pol., 1 piezo
• Tipo de subwoofer: Passiva
• Faixa de freqüência do subwoofer: 45-140 Hz
• Impedância do subwoofer: 4 ohm
• Driver de subwoofer: Woofer de 6,5 pol. de alta 

eficiência

Acessórios
• Pilhas: 2 x AA
• Acessórios inclusos: Cabo de áudio, Cabo de 

vídeo, antena FM, Antena AM, Cabo principal, 
Guia de Referência Rápida

• Controle remoto: 3139 238 04482
• Manual do usuário: Inglês, Espanhol, Português do 

Brasil
• Cartão de garantia

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

435 x 53 x 359 mm
• Peso do aparelho: 5,59 kg
• Dimensões da caixa acústica Surround 

(L x A x P): 95 x 150 x 90 mm
• Peso dos alto-falantes surround: 0,6 kg
• Dimensões da caixa acústica central (L x A x P): 

250 x 94 x 84 mm
• Peso do alto-falante central: 1,05 kg
• Dimensões do subwoofer (L x A x P): 

230 x 222 x 360 mm
• Peso do subwoofer: 3,68 kg
• Dimensões da embalagem (L x A x P): 

554 x 417 x 454 mm
• Peso, incluindo embalagem: 14,92 kg
•

Sistema Home Theater com DVD
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