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Lidenskap for lyd

Flott surroundlyd fra superslank SoundBar
Gled deg over TV-dialog i klar lyd og alle detaljene i musikk og film fra superslanke 
høyttalere, uten ledningsrot. Filmkvelden blir uforglemmelig med lydstyrke på 300 W, 
HDMI 1080p-oppskalering og en trådløs subwoofer.

Flott lydopplevelse
• Superslanke høyttalere for realistisk surroundlyd
• Dolby Virtual-høyttaler for realistisk surroundlyd
• 300 W RMS-effekt gir flott lyd for filmer og musikk

Utformet for å forbedre rommet
• Superslank SoundBar-design med flate panelhøyttalere
• Trådløs subwoofer for utrolig bass uten ledningene
• SoundBar-design passer til en flat-TV på 81 cm (32") eller mer
• Berøringspanel for intuitiv avspilling og volumkontroll
• Fleksibel plassering på veggen, bordet eller på et stativ

Koble deg til, og nyt all underholdningen
• MP3-koblingen spiller musikk fra bærbare mediespillere
• Koble enkelt til TVen via én HDMI-kabel
• Skarpere HD-bilder med HDMI 1080p
• Høyhastighets USB 2.0-kobling spiller av musikk fra USB-flashstasjoner



 Superslanke høyttalere

Superslanke høyttalere gir en uovertruffen 
surroundlyd i en slank og elegant design. 
Silkemyke dome-diskanthøyttalere med et 
kraftig innebygd neodymmagnetsystem fanger 
perfekt opp frekvenser for mellomtoner og 
høye toner uten at detaljer i filmer eller musikk 
går tapt. Resultatet er en ekstremt klar og 
virkelighetstro lyd, akkurat slik artisten tenkte 
seg det.

Dolby Virtual-høyttaler

Dolby Virtual-høyttalere er en sofistikert 
lydvirtualiseringsteknologi som produserer 
fyldig og oppslukende surround-lyd fra et 
tohøyttalersystem. Uhyre avanserte 
spatialalgoritmer gjenskaper nøyaktig de 
soniske karakteristikkene som finnes i et ideelt 
5.1-kanalmiljø. DVD-avspillingen forbedres ved 
å utvide 2-kanalmiljøet. Når det kombineres 
med Dolby Pro Logic II-behandling, gjøres alle 
stereokilder med høy kvalitet til 
virkelighetsnær, flerkanals surroundlyd. Du 
trenger ikke kjøpe ekstra høyttalere, ledninger 
eller høyttalerstativer for å oppnå en lyd som 
fyller rommet.

300 W RMS-effekt

300 W RMS-effekt gir flott lyd for filmer og 
musikk

Superslank SoundBar-design

Superslank SoundBar-design med flate 
panelhøyttalere

Trådløs subwoofer

Trådløs subwoofer for utrolig bass uten 
ledningene

SoundBar-design

SoundBar tilfører eleganse til enhver stue. Selv 
om den er utformet til flat-TVer på 81 cm (32") 
eller mer, kan den plasseres under alle slags 
flat-TVer, hvor den passer med interiør og 
livsstil.

Berøringspanel for avspilling

Med intuitive berøringspanelkontroller kan du 
kontrollere volumet i tillegg til andre 
avspillingsalternativer ved å trykke på de 
berøringsfølsomme kontrollene på 
frontpanelet.

Fleksibel plassering

Dra nytte av allsidigheten til dette 
hjemmekinoanlegget som du kan plassere hvor 
som helst. Anlegget ser fantastisk ut og 
fungerer kompromissløst enten du setter det 
på TV-stativet, på et bord eller monterer det 
på veggen. For en gangs skyld har du 
muligheten til å ha kontroll på hvordan 
hjemmet ditt ser ut uten å ofre en fantastisk 
hjemmekinoopplevelse.
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Tilbehør
• Vedlagt tilbehør: Batterier til fjernkontroll, FM-

antenne, HDMI-kabel, Nettledning, Hurtigstart-
guide, Fjernkontroll, Brukerhåndbok, 
Verdensomfattende garantihefte

• Kompatibelt tilbehør: STS1000 
veggmonteringsbrakett, STS1100 bordstativ, 
STS1300 gulvstativ

Lydavspilling
• Komprimeringsformat: MP3, WMA
• MP3-bithastigheter: 112–320 kbps
• Avspillingsmedier: USB-flashstasjon
• WMA-bithastigheter: 48–192 kbps

Tilkoblingsmuligheter
• Front-/sidetilkoblinger: MP3-linjeinngang, USB
• Tilkoblinger bak: AUX-inngang, Utgang for 

komposittvideo (CVBS), Digital koaksialinngang, 
FM-antenne, HDMI 1.4-utgang (ARC)

Mål
• Mål på apparat (B x H x D): 

790,6 x 100,3 x 50 mm
• Mål på subwoofer (B x H x D): 

182 x 365 x 306 mm

Høyttalere
• Subbasshøyttalerelement: 1 x 6,5" langtrekkende 

woofer
• Frekvensområde for subwoofer: 35–200 Hz

• Impedans, subbasshøyttaler: 8 ohm
• Subbasshøyttalertype: Aktiv
• Høyttalertyper: Integrert med hovedenhet
• Høyttalerimpedans: 8 ohm

Bilde/skjerm
• Bildeforbedring: HD (720p, 1080i, 1080p)

Drift
• Effektforbruk: 35 W
• Strømforsyning: 220 V–230 V, 50/60 Hz
• Effektforbruk i standby: <1 W

Lyd
• Utgangseffekt (RMS): 2 x 70 W + 160 W
• Lydforbedring: Nattmodus, Diskant- og 

basskontroll
• Lydsystem: Dolby Digital, Dolby Prologic II, DTS, 

DTS 96/24, Stereo
• Equalizer-innstillinger: Action, Klassisk, Konsert, 

Drama, Jazz, Rock, Sport

Stillbildevisning
• Bildekomprimeringsformat: JPEG
• Bildeforbedring: Snu, Lysbildefremvisning med 

musikkavspilling, Zoom
• Avspillingsmedier: USB-flashstasjon

Tuner/mottak/overføring
• RDS: Stasjonsnavn
• Tunerbånd: FM
•
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