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Domáce kino

Prehrávanie DVD

HTS5200
Posadnutí zvukom

Skutočne verný zvuk v bezchybnom štýle
Vychutnávajte si filmy, hudbu a televízne relácie so skvelým priestorovým zvukom! So 
zabudovaným DVD prehrávačom – toto multizábavné domáce kino prináša zábavu s 
doteraz nevídanou eleganciou.

Dosiahnite vynikajúci zážitok z počúvania
• Krištáľovo čistý zvuk pre vynikajúcu čistotu a zvukové detaily
• Jemné kužeľové výškové reproduktory pre čistý zvuk a jasný hlas
• Priestorový zvuk DTS, Dolby Digital a Pro Logic II
• Výkon 400 W RMS zaručí skvelý zvuk pre filmy a hudbu

Dizajn, ktorý zdokonalí vzhľad vašej domácnosti
• S elegantným dizajnom z kvalitných materiálov, vhodným pre televízor s plochou obrazovkou

Pripojte a vychutnajte si všetku vašu zábavu
• Prehrávanie diskov DVD a CD vám umožní vychutnať si všetky vaše filmy aj hudbu
• Ostrejší obraz vo vysokom rozlíšení s HDMI 1080p
• Vysokorýchlostné pripojenie USB 2.0 prehráva video a hudbu z jednotiek USB typu flash
• Pripojenie EasyLink na ovládanie všetkých zariadení s rozhraním HDMI CEC pomocou jediného 

diaľkového ovládania
• Voliteľný dok pre pohodlné prehrávanie zo zariadenia iPod/iPhone



 Krištáľovo čistý zvuk

Krištáľovo čistý zvuk pre vynikajúcu čistotu a 
zvukové detaily

Jemné kužeľové výškové reproduktory

Jemné kužeľové výškové reproduktory 
reprodukujú jasné vysoké a stredné frekvencie, 
ktoré zdokonaľujú celkovú čistotu zvuku z 
reproduktorov.

S elegantným dizajnom

S elegantným dizajnom z kvalitných materiálov, 
vhodným pre televízor s plochou obrazovkou

Prehrávanie DVD a CD

Prehrávanie diskov DVD a CD vám umožní 
vychutnať si všetky vaše filmy aj hudbu

Vysokorýchlostné pripojenie USB 2.0

Univerzálna sériová zbernica (USB) je 
štandardný protokol, ktorý sa používa na 
jednoduché prepojenie počítačov, periférnych 
zariadení a spotrebnej elektroniky. Zariadenia 
s vysokorýchlostným rozhraním USB majú 
rýchlosť prenosu údajov až 480 Mb/s - na 
rozdiel od 12 Mb/s pri pôvodnom type 
rozhrania USB. S vysokorýchlostným 
pripojením USB 2.0 stačí pripojiť vaše 
zariadenie USB, vybrať film, hudbu alebo 
fotografie a prehrať ich.

Výkon 400 W RMS

Výkon 400 W RMS zaručí skvelý zvuk pre filmy 
a hudbu

DTS, DolbyDigital, ProLogic ll
Vstavaný dekodér DTS a Dolby Digital 
eliminuje potrebu externého dekodéra 
spracovaním všetkých šiestich kanálov 
zvukovej informácie, poskytuje zážitok z 
priestorového zvuku a až šokujúco prirodzené 
prostredie a dynamickú realitu. Dolby 
ProLogic II poskytuje päť kanálov 
priestorového spracovania z akéhokoľvek 
stereofónneho zdroja.

Easy Link

Pripojenie EasyLink umožňuje ovládať viacero 
zariadení pomocou jedného diaľkového 
ovládania. Používa protokol HDMI CEC, čo je 
priemyselný štandard na zdieľanie funkcií 
medzi zariadeniami prostredníctvom kábla 
HDMI. Jedným dotykom tlačidla môžete 
súčasne ovládať všetky pripojené zariadenia 
podporujúce protokol HDMI CEC. Funkcie 
ako pohotovostný režim a prehrávanie možno 
teraz ovládať úplne pohodlne.
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Príslušenstvo
• Kompatibilné príslušenstvo: Dok DCK3060 pre 

iPod/iPhone
• Dodávané príslušenstvo: Batérie pre diaľkové 

ovládanie, Stručná príručka spustenia, FM anténa, 
Diaľkové ovládanie, Konvertor pre SCART, 
Reproduktorové káble, Manuál používateľa, 
Videokábel, Záručný list pre celosvetovú záruku

Prehrávanie zvuku
• Formát kompresie: MP3, WAV, WMA
• Rýchlosti prenosu MP3: 32 - 320 kbps

Prehrávanie statických obrázkov
• Formát kompresie: JPEG, JPEG HD, Progresívne 

JPEG
• Zdokonalenie obrázkov: Rotovanie, Prezentácia s 

prehrávaním hudby, Približovanie

Prehrávanie videa
• Formáty kompresie: DivX Ultra, MPEG1, MPEG2, 

MPEG4, WMV SD, XviD
• Systém prehrávania videodiskov: NTSC, PAL

Optické médiá prehrávania
• Prehrávateľné disky: CD, CDDA, CD-R/CD-RW, 

DVD, DVD +R/+RW, DVD -R/-RW, SVCD, VCD

Formát súborov
• Audio: mp3, wma
• Obraz: JPEG, JPG
• Video: asf, avi, divx, mpeg, mpg, wmv

Pripojiteľnosť
• Predné/bočné konektory: Funkcia MP3 Link, USB
• Zadné pripojenia: AUX IN 1, AUX IN 2, 

Komponentný video výstup, Výstup kompozitného 
videa (CVBS), Digitálny koaxiálny vstup, Konektory 
reproduktora Easy-Fit, Zásuvka pre anténu FM, 
HDMI výstup, Konektor pre iPod/iPhone

Vybavenie a vlastnosti
• Easy Link: Automatické mapovanie zvukových 

vstupov, Prehrávanie jedným dotykom, 
Pohotovostný režim jedným dotykom, Prechod 
signálu prostredníctvom diaľkového ovládania

Rozmery
• Hlavná jednotka (Š x V x H): 434 x 253 x 129 mm

• Hmotnosť hlavnej jednotky: 3,6 kg
• Satelitný reproduktor (Š x V x H): 114 x 316 x 

114 mm
• Hmotnosť satelitného reproduktora: 1 03 kg
• Dĺžka kábla satelitného reproduktora: 2 m
• Subwoofer (Š x V x H): 196 x 395 x 342 mm
• Váha subwoofera: 5 25 kg
• Dĺžka kábla pre subwoofer: 4 m
• Balenie (Š x V x H): 397 x 406 x 578 mm
• Váha vrátane balenia: 13,16 kg

Reproduktory
• Typy reproduktorov: 2 x satelitné reproduktory
• Budiče na satelitný reproduktor: 1 x 3" basový 

reproduktor, 1 výškový reproduktor
• Frekv. rozsah satelit. reproduktora: 150 - 20k Hz
• Impedancia satelit. reproduktora: 6 ohm
• Typ subwoofera: Pasívny
• Ovládač subwoofera: 1 x 6,5" woofer
• Frekvenčný rozsah subwoofera: 20 – 150 Hz
• Odpor subwoofera: 3 ohm

Obraz/Displej
• Zdokonalenie obrázkov: Vysoké rozlíšenie (720p, 

1080i, 1080p), Progresívne riadkovanie, 
Vzorkovanie videa

Príkon
• Spotreba energie: 100 W
• Zdroj napájania: 220 – 240 V, 50 Hz
• Spotr. energie v pohotovostnom stave: < 0,3 W

Zvuk
• Nastavenia ekvalizéra: Akcia, Klasické, Koncert, 

Dráma, Jazz, Rock, Športy
• Frekvenčná odozva: 20 – 20k Hz
• Odstup signálu od šumu: > 65 dB
• Zlepšenie kvality zvuku: Dolby Digital Prologic II, 

Funkcia Dolby Virtual Speaker, Nočný režim, 
Ovládanie výšok, stredov a basov

• Zvukový systém: Dolby Digital 5.1, DTS 96/24, 
DTS Digital Surround, Stereofónny

• Celkový výkon RMS pri 30% THD: 400 W

Tuner/Príjem/Vysielanie
• Upevnenia tuneru: FM
• Počet predvolených kanálov: 40
•
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