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Ev sineması hoparlörleri

HDMI 1080p

HTS5110
Sesin tutkusu

Süper ince SoundBar ile mükemmel surround ses
Süper ince hoparlörler sayesinde TV diyaloglarını, müziğinizdeki detayları ve filmlerdeki 
sesleri en net şekilde, kablo karmaşası olmadan dinleyin! 300W ses gücü, HDMI 1080p 
video geliştirme ve kablosuz subwoofer ile mükemmel bir sinema gecesi yaşayın!

Mükemmel ses deneyimi
• Gerçek surround ses için süper ince hoparlörler
• Gerçek surround ses için Dolby Virtual Hoparlör
• 300W RMS güç çıkıșıyla film ve müzikler için mükemmel ses sunar

Bulunduğunuz ortamı canlandırmak için tasarlandı
• Düz panel hoparlörlerle süper ince SoundBar tasarımı
• Kablolar olmadan inanılmaz bas için kablosuz subwoofer
• 81 cm (32") flat TV veya daha geniși için en uygun SoundBar tasarımı
• Kolay oynatma ve ses kontrolü için dokunmatik panel
• Duvara, masa üzerine veya standa esnek yerleșim

Tüm eğlence sistemlerinizi bağlayın ve keyfini çıkarın
• MP3 Link, tașınabilir ortam oynatıcılardan müzik çalar
• Tek bir HDMI kablosu aracılığıyla TV'nize kolayca bağlanır
• HDMI 1080p ile daha net yüksek çözünürlüklü görüntüler
• Yüksek hızlı USB 2.0 Bağlantısı, USB flash sürücülerden müzik çalar



 Süper ince hoparlörler

Süper İnce Hoparlörler, benzersiz surround 
sesi ince ve zarif bir tasarımda keșfetmenizi 
sağlar. Güçlü Neodimyum mıknatıs sistemi 
içeren ipek yumușaklığındaki dome tweeter'lar, 
orta ve yüksek frekansları mükemmel șekilde 
yakalayarak film veya müzik kaynaklarından 
gelen hiç bir ayrıntının kaybolmamasını sağlar. 
Sonuçta sanatçının istediği gibi üstün netlikte, 
gerçek sesler ortaya çıkar.

Dolby Virtual Hoparlör

Dolby Virtual Hoparlör, iki hoparlörlü bir 
sistemden zengin ve üstün bir surround ses 
üreten karmașık bir ses sanallaștırma 
teknolojisidir. Oldukça gelișmiș mekânsal 
algoritmalar, ideal 5.1 kanallı bir ortamda 
meydana gelen ses özelliklerini aynen yineler. 
DVD oynatma, 2 kanallı ortam genișletilerek 
geliștirilir. Dolby Pro Logic II ișleme ile 
birleștiğinde yüksek kalitedeki her stereo 
kaynağı, gerçek, çok kanallı bir surround sese 
dönüștürülür. Odayı dolduran ses için fazladan 
hoparlör, kablo ya da hoparlör standları satın 
almaya gerek yok.

300W RMS gücü

300W RMS güç çıkıșıyla film ve müzikler için 
mükemmel ses sunar

Süper ince SoundBar tasarımı

Düz panel hoparlörlerle süper ince SoundBar 
tasarımı

Kablosuz subwoofer

Kablolar olmadan inanılmaz bas için kablosuz 
subwoofer

SoundBar tasarımı

SoundBar, her oturma odasına sofistike ve 
güzel bir hava verir. 81 cm (32") veya daha 
büyük ekranlı bir flat TV için tasarlanmasına 
rağmen, diğer flat TV'lere de bağlanarak, 
dekorasyonunuza ve yașam tarzınıza uyar.

Dokunmatik oynatma paneli

Sezgisel dokunmatik panel kontrolleri, ön 
paneldeki dokunmatik kontrollere basarak ses 
düzeyini ve diğer oynatma seçeneklerini 
kontrol etmenize olanak sağlar.

Esnek yerleșim

İstediğiniz yere koyabileceğiniz bu ev sinema 
sisteminin çok yönlülüğünün keyfini çıkarın. TV 
standı üzerinde, masa üzerinde veya duvara 
monte edilmiș olarak kullanabileceğiniz bu 
ürün, mükemmel görünür ve sorunsuz çalıșır. 
Bir kere olsun mükemmel bir ev sineması 
deneyiminden vazgeçmeden evinizin görünüșü 
hakkında kontrolü ele alın.
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Aksesuarlar
• Birlikte verilen aksesuarlar: Uzaktan kumanda 

pilleri, FM anteni, HDMI kablosu, Güç kablosu, Hızlı 
bașlangıç kılavuzu, Uzaktan Kumanda, Kullanım 
Kılavuzu, Dünya Çapında Garanti belgesi

• Uyumlu aksesuarlar: STS1000 Duvara montaj 
dirseği, STS1100 Masa üstü standı, STS1300 Zemin 
standı

Müzik Çalma
• Sıkıștırma formatı: MP3, WMA
• MP3 bit hızları: 112 kbps - 320 kbps
• Oynatılabilen Ortamlar: USB flash sürücü
• WMA bit hızları: 48 kbps - 192 kbps

Bağlantı
• Ön / Yan bağlantılar: MP3 Line-in, USB
• Arka Bağlantılar: AUX giriși, Kompozit video 

(CVBS) çıkıșı, Dijital koaksiyel giriș, FM Anteni, 
HDMI 1.4 çıkıș (ARC)

Boyutlar
• Set boyutları (G x Y x D): 790,6 x 100,3 x 50 mm
• Subwoofer boyutları (G x Y x D): 

182 x 365 x 306 mm

Hoparlörler
• Subwoofer sürücüsü: 1 x 6,5 inç Uzun Menzilli 

woofer
• Subwoofer frekans aralığı: 35 - 200 Hz

• Subwoofer empedansı: 8 ohm
• Subwoofer tipi: Aktif
• Hoparlör tipleri: Ana ünite ile bütünleșik
• Hoparlör empedansı: 8 ohm

Görüntü/Ekran
• Görüntü güçlendirme: HD (720p, 1080i, 1080p)

Güç
• Güç tüketimi: 35 W
• Güç kaynağı: 220V-230V, 50/60 Hz
• Bekleme modunda güç tüketimi: <1 W

Ses
• Çıkıș gücü (RMS): 2 x 70W + 160W
• Ses Geliștirme: Gece Modu, Tiz ve Bas Kontrolü
• Ses Sistemi: Dolby Dijital, Dolby Prologic II, DTS, 

DTS 96/24, Stereo
• Ekolayzır ayarları: Aksiyon, Klasik, Konser, Drama, 

Jazz, Rock, Spor

Resim Oynatma
• Resim Sıkıștırma Formatı: JPEG
• Görüntü Güçlendirme: Döndürme, Müzikli slayt 

gösterisi, Büyütme
• Oynatılabilen Ortamlar: USB flash sürücü

Tuner/Alım/İletim
• RDS: İstasyon Adı
• Radyo Bantları: FM
•
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