
 
 

 

ВІДТВОРЕННЯ 
 Двохвильовий однолазерний пристрій зчитування 
 Багатошвидкісне прискорене відтворення вперед/назад 
 Багатошвидкісне сповільнене відтворення вперед/назад  
 Покадрове відтворення (для DVD и VCD) 
 Функція повтору відтворення (від A до B – для DVD/VCD/аудіо CD; одного розділу/розділу – для 

DVD; одного треку – для VCD/CD; всього диска - для DVD/VCD/аудіо CD) 
 Функція “швидкого переходу” між розділами (вперед/назад) (для DVD) / між треками 

(вперед/назад) (для VCD/аудіо CD) 
 Безпосередній вибір (розділу/розділу – для DVD; часу – для VCD/аудіо CD) 
 Пауза відтворення 
 Функція збільшення зображення (ZOOM) (під час відтворення і паузи) 

 
 

ВІДЕО 
 Розширення по горизонталі більш ніж 500 ліній 
 10-бітовий відео цифро-аналоговий перетворювач (дискретизація 27МГц/10-біт з високим 

дозволом, що в 4 рази більш точно в порівнянні зі стандартними 8-мибітовими перетворювачами і що 
забезпечує кристально чисте зображення) 

 Основні формати зображення (4:3 Letter-box, 4:3 Pan-Scan и 16:9 Широкоекранний) 
 Відтворення дисків NTSC и PAL форматів 
 Автоматичне перетворення форматів дисків на виході (NTSC в PAL і навпаки) 

Відтворення JPEG файлів

ФОРМАТИ 
 DVD Video / DVD-R / VCD / SVCD / CDDA / MP 3 / CVD / CD-R / CD-RW /  JPEG / MPEG 4 (DivX® ) 

 

АУДІО 
 Віртуальний 3D об’ємний звук 
 96кГц/24-бітний аудіо цифро-аналоговий перетворювач (дискретизація 96 кГц/24-біт, що забезпечує 

найвищу якість звуку, передбачену форматом DVD-Video) 
 Вбудований декодер Dolby Digital (AC-3) (при цьому необхідність в підключенні зовнішнього декодера 

відпадає, оскільки на виході забезпечується 5.1-канальний звук з шістьма роздільними каналами) 
 Dolby ® Digital / DTS ® Digital аудіо вихід (можливість передачі Dolby ® Digital / DTS ® Digital аудіо через 

вбудований цифровий коаксиальний / оптичний аудіо вихід на зовнішній декодер Dolby ® Digital / DTS ® Digital) 
 2-оканальний Dolby ® Digital аудіо вихід (ефект об’ємного звучання при підключенні DVD через L/R 

аудіо виходи до телевзіора, ресивера або підсилювача, які не підтримують Dolby ® Digital) 
 Підтримка Dolby Pro Logic (підтримка формату кодування Dolby Pro Logic LT/RT, що дозволяє 

насолоджуватися Dolby Pro-Logic об’ємним звучанням при підключенні DVD до Dolby Pro-Logic ресивера або 
підсилювача) 

ВИРОБНИЦТВО І СЕРТИФІКАТИ 
 ISO 9000 сертифікація виробництва  
 TUV сертифікація виробництва (контроль якості) 
 CE і CCC сертифікація DVD плеєра 
 Mature Vendor Network  
 Удосконалена система ERP (America QAD Company) 

МЕНЮ/ДИСПЛЕЙ/ПДК
 Функція КАРАОКЕ 
 Екранне меню російською/англійською/іншими мовами 
 Відображення всеосяжної інформації на дисплеї  
 Повнофункційний ПДК 
 Режим захисту екрана (SCREEN SAVER) 

 

ВХОДИ/ВИХОДИ
 1 x композитний відео вихід (для передачі відео сигналів безпосередньо на композитний відео вхід 

телевізора; при цьому забезпечується чудове зображення з живими кольорами і розширенням по горизонталі 
аж до 350 ліній) 

 1 x S-Video вихід (для підключення до телевізора або монітору з S-Videoвходом; при цьому сигнали кольорів 
й яскравості передаються окремо, і взаємні перешкоди мінімальні; розширення по горизонталі досяягає 350 
ліній) 

 1  x SCART (для підключення до телевізора  зі SCART роз’ємом; стерео сигнал подається через SCART 
 1 x компонентний вихід (Y, U, V) (для підключення до телевизору зі YUV роз’ємом; при цьому сигнали 

червоного і синього і яскравості передаються окремо, і взаємні перешкоди мінімальні, разширення по 
горизонталі досягає 500 ліній) 

 1 x аудіо виходи (L/R) (у складі 5.1-канального аудіо виходу; для підключення до телевізора, ресивера  або 
підсилювача, які не підтримують Dolby ® Digital; при цьому эфект об’ємного звучання забезпечується за 
допомогою всього лише двох передніх динаміків телевізора) 

 1 x коаксіальний цифровий аудіо вихід (для підключення до зовнішнього декодера Dolby ® Digital / DTS ® 
Digital) 

 1 x оптичний цифровий аудіо вихід (для підключення до  зовнішнього декодера Dolby ® Digital / DTS ® 
Digital) 

 5.1-канальний аудіо вихід (для підключення 5.1-канального ресивера або підсилювача) 
 

 

КОМПЛЕКТАЦІЯ
 DVD плеєр x 1 шт; 
 Пульт дистанційного керування x 1 шт; 
 Елементи живлення x 2 шт; 
 Набір кабелів (1 SCART, 7 RCA)  x 1 шт; 
 Інструкція з експлуатації (англ/укр) x 1 шт 
 Гарантійний талон зі списком сервіс центрів х 1 шт 

ВІДЕО 
Рівень композитного виходу ...1,0Vp-p+/-0,2В (75Ом) 
Співвідношення сигнал-шум …………….…… 60дБ 
АУДІО 
Частотний діапазон …..……..……….. 20 Гц – 20 кГц 
Вихідний рівень     ……………..… 2,0Vrms+0.0/-1,0В 
Співвідношення сигнал-шум  …………...…… 105дБ 
ДЖЕРЕЛО ЖИВЛЕННЯ І СПОЖИВЧА ПОТУЖНІСТЬ 
Джерело живлення .100-240В по змін. струму,50/60Гц 
Споживча потужність...<15Вт (<10Вт “очікування”) 
ВАГА І РОЗМІРИ 
Вага……………………...………………..……...….. ~ 3,0кг 
Висота ……………………………………………… 38мм


