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Házimozi

Kristálytiszta hangzás

HTS3220
Tiszta hangzás tökéletes stílusban

zenéhez, filmekhez és televíziózáshoz egyaránt
Élvezze a filmeket, zenét és tévéműsorokat nagyszerű térhatású hanggal! Az 
üvegpanelekkel ellátott, stílusos megjelenésű és sokoldalú házimozirendszerrel a 
szórakozás még sosem volt ennyire elegáns.

Fantasztikus hangélmény
• Pompás, kristálytiszta és részletgazdag hangzás
• Dolby Virtual hangsugárzó a realisztikus surround hangzásért
• 350 W RMS teljesítmény a kiváló hangzású filmekhez és zenéhez

A kivitelezés szebbé teszi otthonát
• Stílusos design üvegpanelekkel
• Síkképernyős TV-hez illő kompakt kialakítás
• Sokoldalú elhelyezés – falon, asztalon vagy állványon

Csatlakoztassa, és ismerje meg a valódi szórakozás élményét
• Élesebb nagyfelbontású képek HDMI 1080p minőségben
• A nagy sebességű USB 2.0 kapcsolattal USB flash meghajtón tárolt videó/zene is lejátszható
• Az MP3 Link funkcióval zenét játszhat le hordozható médialejátszókról
• Az EasyLink lehetővé teszi minden EasyLink termék egyetlen távvezérlővel történő vezérlését
• Opcionális dokkoló a kényelmes iPod/iPhone lejátszáshoz



 Kristálytiszta hangzás

Pompás, kristálytiszta és részletgazdag hangzás

Dolby Virtual hangsugárzó

A Dolby Virtual hangsugárzó kifinomult 
audiovirtualizációs technológia, amely 
sokoldalú és magával ragadó surround hangzást 
produkál kéthangsugárzós rendszerrel. A 
speciálisan kidolgozott térbeli algoritmusok 
hűen reprodukálják az ideális, 5.1 csatornás 
környezet szonikus jellemzőit. A DVD-
lejátszás a kétcsatornás környezet bővítésével 
még tovább fejlődött. Dolby Pro Logic II 
feldolgozással kombinálva bármilyen kiváló 
minőségű sztereohangforrással megvalósítható 
az élethű, többcsatornás surround hangzás. 
Nincs szükség új hangsugárzókra, vezetékekre 
és állványokra ahhoz, hogy a hang teljesen 
betöltse a helyiséget.

350 W RMS teljesítmény

350 W RMS teljesítmény a kiváló hangzású 
filmekhez és zenéhez

Stílusos design

Stílusos design üvegpanelekkel

Kompakt kialakítás

Síkképernyős TV-hez illő kompakt kialakítás

Nagy sebességű USB 2.0 kapcsolat

Az univerzális soros busz vagy USB 
számítógépek, perifériák és 
szórakoztatóelektronikai berendezések 

csatlakoztatására szolgáló szabványprotokoll. 
A nagysebességű USB-eszközök akár 480 Mb/s 
adatátviteli sebességgel rendelkeznek, a 
korábbi USB 12 Mb/s sebességével szemben. 
Nagy sebességű USB 2.0 kapcsolat esetén nem 
kell mást tennie, mint csatlakoztatni az USB-
eszközt, kiválasztani a filmet, zenét vagy képet, 
és máris kezdheti a lejátszást.

Élesebb HD képek

A HDMI-n az 1080p-re felkonvertált jel 
kristálytiszta képet nyújt. A normál felbontású 
filmeket most valódi nagyfelbontásban 
élvezheti - több részlettel és valósághű képpel. 
A progresszív pásztázás (ezt jelenti a „p” az 
„1080p” megjelölésben) kiküszöböli a TV-
képernyőn gyakori sorstruktúrát, ezzel is 
biztosítva a kompromisszum nélküli élességet. 
Ráadásul a HDMI közvetlen digitális 
kapcsolatot teremt, amely képes tömörítetlen 
digitális HD videó vagy digitális többcsatornás 
hang átvitelére, analóg jelre konvertálás nélkül. 
Az eredmény tökéletes, teljesen zajmentes 
kép- és hangminőség.

Opcionális dokkoló

Csatlakoztassa a dokkolót 
házimozirendszeréhez, és máris élvezheti az 
iPod és iPhone készülékeken tárolt zenét, 
videókat és képeket. A dokkoló opcionális 
tartozékként kapható.
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Tartozékok
• Mellékelt tartozékok: Felhasználói kézikönyv, 

Gyors üzembe helyezési útmutató, Távvezérlő, FM 
antenna, Nemzetközi garancialevél, Elemek a 
távvezérlőhöz, Hálózati kábel

• Kompatibilis tartozékok: DCK3060 iPod dokkoló

Hanglejátszás
• Tömörítési formátum: MP3, PCM, WMA
• MP3 bitátviteli sebességek: 112 kb/s - 320 kb/s
• Adathordozók lejátszása: Audio CD, CD-R/RW, 

DVD+R/+RW, DVD-R/-RW, USB flash meghajtó
• WMA átviteli sebesség: 48 kb/s - 192 kb/s

Csatlakoztathatóság
• Elülső/oldalsó csatlakozók: Dokkolóegység-

csatlakozó, Nagy sebességű USB, MP3-bemenet
• Hátoldali csatlakozók: AUX-bemenet, Kompozit 

video (CVBS) kimenet, Digitális koaxiális bemenet, 
Easy-Fit hangszóró-csatlakozó, FM antenna, HDMI 
kimenet, Mélynyomó-kimenet

Méretek
• Egység méretei (Sz x Ma x Mé): 

360 x 190 x 65 mm
• Készülék tömege: 1,2 kg
• Mélynyomó méretei (Sz x Ma x Mé): 

182 x 300 x 345 mm
• Mélynyomó tömege: 5,5 kg
• Hangszóró mélysége: 112 mm
• Hangsugárzó tömege: 0,8 kg
• Hangszóró szélessége: 112 mm
• Hangszóró magassága: 309,5 mm

Hangszórók
• Szatellithangszóró meghajtók: 2 db 3"-es szélessávú 

hangszóró

• Mélynyomó típusa: Aktív
• Hangszóró impedanciája: 3 ohm

Kép/Kijelző
• Kép javítása: High Def (720p, 1080i, 1080p), 

Progresszív pásztázás, video-felkonvertálás

Kapcsoló
• Áramfogyasztás: 40 W
• Készenléti fogyasztás: < 0,3 W
• Áramellátás: 220-240 V, 50 Hz

Hang
• Kimenő teljesítmény (RMS): 350 W RMS
• Hangrendszer: Dolby Prologic II, DTS 96/24, 

Sztereó, Dolby Digital 5.1, Dolby Digital
• Hangszínszabályzó beállításai: Működés, Klasszikus, 

Koncert, Dráma, Jazz, Rock, Sport
• Hangzásjavítás: Éjszakai mód, Magas/mély hangok 

szabályozása, Dolby Virtual hangsugárzó

Állókép lejátszása
• Képtömörítési formátum: JPEG
• Kép javítása: Forgatás, Diabemutató 

zenelejátszással, Nagyítás
• Adathordozók lejátszása: CD-R/RW, DVD+R/

+RW, DVD-R/-RW, USB flash meghajtó

Hangolóegység/Vétel/Adás
• RDS: Állomásnév
• Hangolási sávok: FM

Videolejátszás
• Tömörítési formátumok: AVI, DivX Ultra, MPEG1, 

MPEG2, MPEG4, WMV, XviD
• Adathordozók lejátszása: CD-R/CD-RW, DVD+R/

+RW, DVD-R/-RW, DVD-Video, Video CD/SVCD
• Videolemez lejátszási rendszer: NTSC, PAL
•
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