
Titta på, lyssna till och
upplev vad som helst
Kompakt digitalt hemmabiosystem som spelar praktiskt taget alla skivor med högkvalitativt Dolby- 
och DTS-flerkanalsljud. Så slappna av och låt dig omslutas av film och musik i hemmet.

Höga ljud- och videoprestanda
• 4x video uppsampling ger förbättrad bildkvalitet
• Surroundljud med DTS, Dolby Digital och Pro Logic II
• Högtalarsystem för brett spektrum

Spelar allt
• Filmer: DVD, DVD+R/RW, (S)VCD, DivX, MPEG4
• Musik: CD, MP3-CD, CD-R/RW och Windows Media™ Audio
• Picture CD (JPEG) med musikuppspelning (MP3)

Snabb och enkel installation
• Enkel installation när du vill komma igång med ditt hemunderhållningssystem
• Färgkodade Easy-Fit™-anslutningar underlättar installationen
• Golvhögtalare för fri placering
Easy-fit™-anslutningar för DVD-hemmabiosystem HTS3610
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Bild
• Bildförhållande: 4:3, 16:9
• D/A-omvandlare: 12 bit, 108 MHz
• Bildförbättring: 4x videouppsampling

Ljud
• D/A-omvandlare: 24 bit, 192 kHz
• Frekvensåtergivning: 30-20000 Hz Hz
• Signal/brusförhållande: >65 dB
• Ljudsystem: Dolby Prologic II, DTS, Dolby 

Digital, Stereo
• Equalizer-inställningar: Åtgärd, Klassisk, Konsert, 

Digital, Drama, Jazz, Rock, Sci-Fi
• Uteffekt (RMS): 4 x 40 W (front+surround), 

2x70 W (center+subwoofer)
• Uteffekt (RMS): 300 W
• Ljudförbättring: Digital klass D-Förstärkare

Videouppspelning
• Uppspelningsmedia: DVD-video, DVD+RW, 

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

• Komprimeringsformat: MPEG1, MPEG2, 
MPEG4, Divx 3.11, DivX 4.x, DivX 5.x

• System för videouppspelning: NTSC, PAL

Ljuduppspelning
• Uppspelningsmedia: CD, MP3-CD-skiva, CD-R/

RW, WMA
• Komprimeringsformat: Dolby Digital, DTS, MP3, 

PCM, Windows Media (TM) Audio
• MP3-bithastighet: 32-256 kbit/s och VBR

Stillbildsvisning
• Uppspelningsmedia: Picture CD
• Bildkomprimeringsformat: JPEG
• Bildspel: med musik (MP3)

Mottagare/mottagning/sändning
• Frekvensband: FM-stereo, MW
• Automatisk digital kanalsökning
• Autospara
• Antal snabbval: 20

Anslutningar
• Andra anslutningar: SCART1 (CVBS, S-video/

RGB-utgång), AUX-ingång, FM-antenn, MW-
antenn, Easy-Fit-högtalaranslutningar

Bekvämlighet
• Fjärrkontroll: Flerfunktionell

Övriga data
• Strömförsörjning: 200-240 V, 50 Hz
• Strömförbrukning i vänteläge: < 0,5 W

Högtalare
• Satellithögtalare: Magnetiskt avskärmad front
• Frekvensområde för satellithögtalare: 

120–20000 Hz Hz
• Impedans för satellithögtalare: 12 ohm
• Drivenhet för satellit-högtalare: 3 tums 

fullregisterwoofer
• Centerhögtalare: Magnetiskt avskärmad
• Frekvensområde (center): 120–20000 Hz Hz
• Centrumhögtalarimpedans: 6 ohm
• Drivenheter för centerhögtalare: 3 tums 

fullregisterwoofer
• Frekvensomfång för subwoofer: 30–120 Hz
• Subwooferimpedans: 6 ohm
• Subwooferdrivelement: 6,5 tums högeffektiv 

woofer

Tillbehör
• Tillbehör: Nätkabel, FM/MW-antenn, 

Fjärrkontroll, Bruksanvisning, Snabbguide, 
Garantibevis, Batterier för fjärrkontrollen, 
SCART-kabel

Storlek
• Utrustningens mått (B x H x D): 

360 x 54 x 324 mm
• Vikt: 2,7 kg
• Surroundhögtalarens mått (B x H x D): 94 mm 

(basdiameter 260) x 1 080 mm x 67 mm mm
• Surroundhögtalare, vikt: 0,4 kg
• Centerhögtalarens mått (B x H x D): 

225 x 94 x 75 mm
• Centerhögtalare, vikt: 0 68 kg
• Lågbashögtalarens mått (B x H x D): 

360 x 340 x 130 mm
• Subwoofer, vikt: 3 92 kg
• Förpackningens mått (B x H x D): 

tbc x tbc x tbc mm
• Vikt inkl. förpackning: tbc kg
•
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ideouppsampling
ideouppsampling är en teknik som minskar 
istortionen och kraftigt förbättrar bildkvaliteten. Att 
ka videobehandlingen till 54 eller 108 MHz innebär i 
raktiken att en konvertering görs till 08:08:8-format* 
54 MHz) eller 16:16:16-format (108 MHz) vilket 
nnebär cirka 4 till 8 gånger mer horisontell 
pplösningsbandbredd än i ett vanligt DVD-format. Den 
är processen minskar MPEG "mosquito net"-
istortionen dramatiskt, vilket leder till rena och 
istortionsfria bilder.

TS, Dolby Digital, Pro Logic II
n inbyggd DTS- och Dolby Digital-avkodare eliminerar 
ehovet av en extern avkodare genom att bearbeta alla 
e sex kanalerna med ljudinformation. Resultatet blir 
tt surroundljud med förbluffande naturlig känsla av 
tmosfär och dynamisk realism. Dolby Prologic II ger 
emkanalig surroundbearbetning från alla typer av 
tereokällor.

olvhögtalare

ögtalarsystem för brett spektrum
ögtalare för brett spektrum täcker hela den hörbara 

judfrekvensen för att fånga och återge ett mer 
ealistiskt ljud. Eftersom det finns ett element som 
terger hela ljudintervallet minimeras fasdistortion eller 
idsdistortion som påverkar ljudkvaliteten.

ulti-Format-filmer – DivX, MP4
ulti-Format gör att du kan spela de flesta 

kivformaten och få maximal kompatibilitet och 
ildupplevelse.

usik: Windows Media™ Audio
ulti-Format gör att du kan spela de flesta 

kivformaten och få maximal skivkompabilitet och 
yssnarupplevelse.

icture CD med MP3-uppspelning
icture CD är en CD-R- eller CD-RW-skiva där du kan 
para MP3 och digitala bilder. När du sätter i en Picture 
D i DVD-spelaren visas en skärmmeny där de JPEG- 
ch/eller MP3-filer som finns på skivan visas. Välj de 
usik- och bildfiler du vill använda och starta 
ppspelningen eller tryck på OK. Du kan titta på dina 
ilder på TV:n samtidigt som du lyssnar på musik.
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