
Lásson, halljon, tapasztaljon!
Ez az elegáns kivitelű, digitális házi szórakoztatórendszer gyakorlatilag minden lemezt kiváló 
minőségű Dolby, DTS többcsatornás hangzásban játszik le. Dőljön hátra és adja át magát a 
filmeknek és a zenének - mindezt otthonában.

Páratlan audio- és videoteljesítmény
• 4x videomintavételezés a jobb képminőség érdekében
• DTS, Dolby Digital és Pro Logic II háttérhangzás
• Széles spektrumú hangszórórendszer

Minden lejátszható
• Filmek: DVD, DVD+R/RW, (S)VCD, DivX, MPEG4
• Zene: CD, MP3-CD, CD-R/RW és Windows Media™ audió
• Kép-CD (JPEG) zenelejátszással (MP3)

Gyors és könnyű beállítás
• Egyszerű beállítás az otthoni szórakozás megkezdéséhez
• Színkódolt Easy-fit™ csatlakozók – egyszerű üzembe helyezés
• Padlón álló hangszórók az elhelyezés szabadságáért
DVD-házimozirendszer Easy-fit™ csatlakozók HTS3610
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Kép/Kijelző
• Képméretarány: 04:03, 16:9
• D/A átalakító: 12 bit, 108 MHz
• Kép javítása: 4x-es videomintavételezés

Hang
• D/A átalakító: 24 bit, 192 kHz
• Frekvenciaátvitel: 30-20000 Hz Hz
• Jel-zaj arány: >65 dB
• Hangrendszer: Dolby Prologic II, DTS, Dolby 

Digital, Sztereó
• Kiegyenlítő beállításai: Működés, Klasszikus, 

Koncert, Digitális, Dráma, Jazz, Rock, Sci-Fi
• Kimeneti teljesítmény (RMS): 4x40 W 

(első+surround), 2x70 W (közép+mélynyomó)
• Teljes hangteljesítmény (RMS - eff.): 300 W
• Hang javítása: „D" osztályú digitális erősítő

Video lejátszás
• Adathordozók lejátszása: DVD Video, 

DVD+RW, DVD+R, DVD-RW 
(videoüzemmód), DVD-R, Video CD/SVCD

• Tömörítési formátumok: MPEG1, MPEG2, 
MPEG4, Divx 3.1, DivX 4.x, DivX 5.x

• Videolemez lejátszási rendszer: NTSC, PAL

Hanglejátszás
• Adathordozók lejátszása: CD, MP3-CD, CD-R/

RW, WMA
• Tömörítési formátum: Dolby Digital, DTS, MP3, 

PCM, Windows Media (TM) Audio
• MP3 bitátviteli sebességek: 32-256 kb/s és VBR

Állókép lejátszás
• Adathordozók lejátszása: Képi CD
• Képtömörítési formátum: JPEG
• Diavetítés: zenével (MP3)

Tuner/Vétel/Adás
• Hangolási sávok: FM sztereó, MW
• Automatikus digitális hangolás
• Automatikus tárolás
• Előre beállított csatornák száma: 20

Csatlakoztathatóság
• Egyéb csatlakozások: SCART1 (CVBS, S-video/

RGB ki), AUX be, FM antenna, MW antenna, 
Easy-Fit hangszórócsatlakozó

Kényelem
• Távvezérlés: Többfunkciós

Áram
• Áramellátás: 200-240 V, 50 Hz
• Készenléti áramfelvétel: < 0,5 W

Hangszórók
• Szatellit hangszóró: Mágnesesen árnyékolt elülső
• Szatellit hangszórók frekvenciatart.: 120-20000 

Hz Hz
• Szatellit hangszóró impedancia: 12 ohm
• Szatellit hangszóró meghajtók: 3"-es teljes 

hangterjedelmű mélynyomó
• Középsugárzó: Mágneses árnyékolás
• Középfrekvenciás tartomány: 120-20000 Hz Hz
• Középsugárzó impedancia: 6 ohm
• Középsugárzó meghajtók: 3"-es teljes 

hangterjedelmű mélynyomó
• Mélynyomó frekvenciatartománya: 30-120 Hz
• Mélynyomó impedancia: 6 ohm
• Mélynyomó meghajtó: 6,5" teljes hangterjedelmű 

mélynyomó

Tartozékok
• Mellékelt tartozékok: Váltakozó áramú hálózati 

kábel, FM/MW antenna, Távvezérlés, 
Felhasználói kézikönyv, Gyors felhasználói 
útmutató, Garancialevél, Elemek a 
távirányítóhoz, Scart kábel

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

360 x 54 x 324 mm
• Készülék tömege: 2,7 kg
• Térhatású hangszóró méretei (Sz x Ma x Mé): 

94 (alap 260 átmérő) mm x 1080 mm x 67 
mm mm

• Surround hangsugárzó tömege: 0,4 kg
• Középső hangszóró mérete (Sz x Ma x Mé): 

225 x 94 x 75 mm
• Középsugárzó súlya: 0,68 kg
• Mélynyomó méretei (Sz x Ma x Mé): 

360 x 340 x 130 mm
• Mélynyomó súlya: 3,92 kg
• Csomagolás mérete (Sz x Ma x Mé): 

tbc x tbc x tbc mm
• Súly csomagolással együtt: tbc kg
•
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ideo-mintavételezés
 video-mintavételezés olyan technológia, amely a 
orzítás csökkentésével drámai módon javítja a 
épminőséget. A videofeldolgozás 54 MHz-re vagy 
kár 108 MHz-re növelése a képet tulajdonképpen 
8:08:8* (54 MHz) vagy 16:16:16 (108 MHz) 
ormátumra alakítja, amelynek megközelítőleg 4-8-szor 
lyan nagy a vízszintes felbontási sávszélessége, mint a 
zabvány DVD-formátumnak. Ez a feldolgozás 
endkívüli mértékben csökkenti az MPEG 
szúnyogháló” torzítást, és így tiszta és torzításmentes 
épminőséget eredményez.

TS, Dolby Digital, Pro Logic II
 beépített DTS és Dolby Digital dekóder miatt nem 
zükséges külső dekóder, mivel az feldolgozza mind a 
 csatorna audió információit és meghökkentően 
alószerű élményt tesz lehetővé. A Dolby Pro Logic II 
ármely sztereoforrásból 5 csatornás térhangzást állít 
lő.

adlón álló hangszórók

zéles spektrumú hangszórórendszer
 szélessávú hangszóró a valószerűbb hangzás 
rdekében a teljes hallható frekvenciatartományt 
tfogja. Mivel a teljes hangtartományt egyetlen 
angszóró állítja elő, ezért minimális a hangminőséget 
efolyásoló fázis- vagy időtorzítás.

ulti-format filmek DivX-szel, MP4
 multi-format lejátszás segítségével a legtöbb 

emezformátum lejátszható. Ez maximális kényelmet 
s képélményt biztosít.

ene: Windows Media™ audió
 multi-format lejátszás segítségével le tudja játszani a 

egtöbb lemezformátumot és VHS kazettát, ami 
aximális kényelmet és szórakozást tesz lehetővé.

ép-CD MP3-lejátszással
 kép-CD egy olyan CD-R vagy CD-RW lemez, amelyen 
P3 fájlok és digitális képek tárolhatók. Amikor a kép-
D-t a DVD-lejátszóba helyezi, egy menü jelenik meg a 
épernyőn, amely a lemezen található JPEG és/vagy 
P3 fájlokat mutatja. Egyszerűen válassza ki a 

ejátszani kívánt zenét és képeket, majd nyomja meg a 
ejátszás vagy az OK gombot. A képeket a TV-
észüléken nézheti, miközben a lejátszott zene szól.
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