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домашно кино

HSB4352
Вдъхнете живот на своя филм

с мощен събуфър
Оживете филмите с великолепен съраунд звук. С 200 W мощност на звука, 
вградени DVD плейър и подобряване до HDMI 1080p вече можете да им се 
наслаждавате с висококачествени звук и картина, без затруднения!

Свържете и се насладете на няколко източника
• Връзката с високоскоростен USB 2.0 възпроизвежда видео/музика от USB флаш диск
• Вграден FM тунер

Свържете и се радвайте на всичките си развлечения
• HDMI 1080p подобрява разделителната способност до HD за по-отчетлива картина
• EasyLink управлява всички продукти EasyLink само с едно дистанционно

Създаден, за да подобри вашето жизнено пространство
• Гъвкаво поставяне на стена или върху хоризонтална повърхност
• SoundBar дизайн с оптимални размери за 32" или по-голям плосък телевизор

Чудесно усещане от слушането
• 200 W RMS мощност осигурява чудесен звук за филми и музика
• Виртуална тонколона Dolby за реалистичен обемен звук
• Събуфър за дълбоки баси



 Тонколона Dolby Virtual

Тонколоната Dolby Virtual е 
усъвършенствана технология за виртуално 
пресъздаване на аудио, която пресъздава 
плътни и всеобхващащи обемни звуци от 
система с две тонколони. Силно 
усъвършенстваните пространствени 
алгоритми възпроизвеждат вярно звуковите 
характеристики, които възникват в идеална 
среда с 5.1-канално възпроизвеждане. 
Възпроизвеждането на DVD е подобрено 
чрез разширяване на 2-каналната среда. В 
съчетание с Dolby Pro Logic II обработка 
всеки висококачествен стерео източник се 
превръща във вярно възпроизвеждан, 
многоканален обемен звук. Не е 
необходимо да купувате допълнителни 
тонколони, кабели или стойки за 
високоговорители, за да оцените 
изпълващия помещението звук.

HDMI 1080p

HDMI подобряването на видеото до 1080p 
осигурява кристално ясно изображение. 

Филмите със стандартна разделителна 
способност вече могат да се изживеят в 
истинска HD разделителна способност - 
така се гарантира по-добра детайлност и 
повече реализъм в картината. 
Прогресивното сканиране (обозначавано с 
"p" в "1080p") премахва преобладаващата на 
телевизионния екран редова структура, с 
което също се осигуряват безкомпромисно 
резки изображения. На всичко отгоре, 
HDMI представлява пряка цифрова връзка, 
която може да пренася некомпресирано 
HD видео и цифрово многоканално аудио, 
без да се преобразуват до аналогови 
сигнали, с което се гарантират безупречна 
картина и качествен звук, с пълно отсъствие 
на шум.

Връзка с високоскоростен USB 2.0

Универсалната серийна шина или USB е 
стандарт за протокол за свързване на 
компютри, периферия и потребителска 
електроника. Устройствата с 
високоскоростен USB имат скорост на 
пренос на данни до 480 Mbps - срещу 
скромните 12 Mbps на тези с първоначалния 
USB интерфейс. С връзката с 
високоскоростен USB 2.0 всичко, което 
трябва да направите, е да включите USB 
устройството, да изберете филма, музиката 
или снимките и да ги гледате и слушате.

EasyLink

EasyLink ви позволява да управлявате 
няколко устройства с едно дистанционно. 
Използва се стандартният протокол HDMI 
CEC за споделяне на функции между 
устройствата чрез HDMI кабела. С едно 
натискане на бутон можете да работите 
едновременно с всички уреди с 
възможности за HDMI CEC. Функциите 
като готовност и възпроизвеждане сега 
може да се изпълняват с удивителна лекота.
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Картина/дисплей
• Подобрение на картината: Висока резолюция 

(720p, 1080i, 1080p), Подобряване на видео

Звук
• Изходна мощност (RMS): 200
• Звукова система: Dolby Digital, Dolby Prologic II, 

DTS, Стерео
• Настройки на еквалайзера: Екшън, Класика, 
Концерт, Драма, Игри, Джаз, Новини, 
Празненство, Рок, Спорт

Възпроизвеждане на видео
• Формати на компресиране: DivX 3.11, DivX 4.x, 

DivX 5.x, DivX 6.0, DivX Ultra, MPEG1, MPEG2
• Носители за възпроизвеждане: CD-R/CD-RW, 

DVD+R/+RW, DVD-R/-RW, DVD-видео, Video 
CD/SVCD

• Система за възпроизвеждане на видеодискове: 
NTSC, PAL

Аудио възпроизвеждане
• Формат на компресиране: MP3, WMA
• MP3 побитови скорости: 32-256 kbps и VBR
• Носители за възпроизвеждане: Аудио CD, CD-

R/RW, USB флаш устройство

Възпроизвеждане на стоп-кадър
• Формат за компресиране на картини: JPEG
• Подобрение на картината: Завъртане, 
Слайдшоу с възпроизвеждане на музика, 
Увеличение

• Носители за възпроизвеждане: CD-R/RW, 
DVD+R/+RW, USB флаш устройство

Тунер/приемане/предаване
• Обхвати на тунера: FM
• RDS: Име на станцията

Възможности за свързване
• Предни/странични букси за свързване: Линеен 
вход - MP3, USB

• Задни конектори: Изход на компонентно 
видео, Конектори за тонколони Easy-Fit, HDMI 
изход, Вход ТV (аудио, чинч)

Мощност
• Захранващ блок: 220-240 V, 50 Hz
• Мощност на потребление в режим на 
готовност: <1 W

Високоговорители
• Честотен диапазон на събуфъра: 35-200 Hz
• Мембрана на събуфъра: 1x6,5" бас-
високоговорител с голям ход

• Тип на събуфъра: Активен
• Импеданс на събуфъра: 4 ома
• Импеданс на тонколоната: 6 ома

Аксесоари
• Аксесоари в комплектацията: Батерии за 
дистанционното, FM антена, Захранващ кабел, 
Ръководство за бърз старт, Дистанционно 
управление, Ръководство за потребителя, 
Листовка с гаранция за цял свят

Размери
• Габарити на апарата (Ш x В x Д): 

800 x 140 x 97 мм
• Габарити на събуфъра (Ш x В x Д): 

170 x 330 x 340 мм
• Тегло вкл. опаковката: 12,5 кг

Габарити на опаковката
• Тип опаковка: Картон
• Брой включени продукти: 1
• Габарити на опаковката (Ш x В x Д): 

56,5 x 39,5 x 35 см
• Бруто тегло: 12,5 кг
• Нето тегло: 9,2 кг
• Тегло с опаковката: 3,3 кг
• EAN: 87 12581 48000 4

Външен кашон
• Брой потребителски опаковки: 1
• Външен кашон (л x Ш x В): 56,5 x 39,5 x 35 см
• Бруто тегло: 12,5 кг
• Нето тегло: 9,2 кг
• Тегло с опаковката: 3,3 кг
• EAN: 87 12581 48000 4
•
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