
Pozerajte, počúvajte,
vyskúšajte všetko
Tento štýlový a kompaktný plne digitálny systém domácej zábavy prehráva prakticky všetky druhy 
diskov v priestorovom zvuku za pomoci vysokokvalitných technológií Dolby, DTS a SACD. Stačí sa 
uvoľniť a plne sa oddať hudbe a filmu vo vašom osobnom prostredí.

Skvelý výkon zvuku a videa
• PAL a NTSC Progressive Scan zabezpečí ostrý obraz
• Dynamické zvýraznenie basov produkuje hlboké, vzrušujúce basy
• Reproduktor s kužeľ. klenbou vylepšuje vysoké frekv. SACD

Prehrá všetko
• Filmy: DVD, DVD+R/RW, (S)VCD, DivX 3.11/4.x/5.x/6.x, MPEG4
• Hudba: SACD, CD, MP3-CD, CD-R, CD-RW a Windows Media™ Audio
• Obrázkové CD (JPEG) s prehrávaním hudby (MP3)

Rýchle a jednoduché nastavenie
• Jednoduché nastavenie pre spustenie vašej domácej zábavy
• Farebne označené konektory Easy-Fit™ zjednodušujú nastavenie
• Reproduktory stojace na podlah pre voľnosť pohybu
Dynamické zvýraznenie basov systému domáceho kina DVD/SACD HTS5310S
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Obraz/Displej
• Pomer strán: 4:3, 16:9
• D/A konvertor: 12 bit, 108 MHz
• Zdokonalenie obrázkov: Progressive Scan, 4 x 

video prevzorkovanie

Zvuk
• D/A konvertor: 24 bitov, 192 kHz
• Frekvenčná odozva: 30-20000 Hz
• Odstup signálu od šumu: > 62 dB
• Zvukový systém: Dolby ProLogic II, DTS, Dolby 

Digital, Stereofónny
• Nastavenia ekvalizéra: Action, Klasické, Koncert, 

Digitálny, Dráma, Jazz, Rock, Sci-Fi
• Výstupný výkon (RMS): 4 x 75 W (predný + 

priestorový), 2 x 100 W (stredný + subwoofer)
• Celková sila zvuku (RMS): 500 W
• Zlepšenie kvality zvuku: Digitálny zosilňovač 

triedy "D", Zlepšenie dynamických basov

Prehrávanie videa
• Prehrávané médiá: DVD-Video, DVD+RW, 

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

• Formáty kompresie: MPEG1, MPEG2, MPEG4, 
DivX 3,11, DivX 4.x, DivX 5.x

• Systém prehrávania videodiskov: NTSC, PAL

Prehrávanie zvuku
• Prehrávané médiá: CD, MP3-CD, WMA, 

Viackanálový SACD, SACD Stereo, CD-R, CD-
RW

• Formát kompresie: Dolby Digital, DTS, MP3, 
PCM, Windows Media (TM) Audio

• Rýchlosti prenosu MP3: 32-256 kb za sekundu a 
VBR

Prehrávanie nehybného obrázku
• Prehrávané médiá: Obrázkové CD
• Formát kompresie obrázkov: JPEG
• Postupné zobrazovanie obrázkov: s hudbou 

(MP3)

Tuner/Príjem/Vysielanie
• Upevnenia tuneru: FM Stereo, MW
• Počet predvolených kanálov: 20
• RDS: Názov stanice

Pripojiteľnosť
• Iné pripojenia: SCART1 (CVBS, S-video/RGB 

výstup), Progresívny výstup komponentu videa, 
Výstup S-video, Kompozitný video výstup 
(CVBS), Vstup Aux, Digitálny koaxiálny vstup, 

Výstup, FM anténa, Anténa MW, Konektory 
reproduktora Easy-Fit

Pohodlie
• Diaľkové ovládanie: Viacfunkčný

Napájanie
• Napájanie: 200-240 V, 50Hz
• Spotr. energie v pohotovostnom stave: < 0,5 W

Reproduktory
• Satelitný reproduktor: Magneticky tienené 

predné repro
• Frekv. rozsah satelit. reproduktora: 120 - 20 000 

Hz Hz
• Celkový odpor satelit. reproduktora: 6 ohm
• Meniče satelitného reproduktora: 3" 

širokopásmový reproduktor
• Stredný reproduktor: Magneticky tienený
• Frekv. rozsah stredného reproduktora: 120 - 20 

000 Hz Hz
• Celkový odpor stredného reproduktora: 3 ohm
• Menič stredného reproduktora: 3" 

širokopásmový reproduktor
• Frekvenčný rozsah subwoofera: 30-120 Hz
• Odpor subwoofera: 3 ohm
• Ovládač subwoofera: 6,5" vysokoefektívny 

reproduktor

Príslušenstvo
• Zahrnuté príslušenstvo: Kábel Scart, Anténa FM/

MW, Diaľkové ovládanie, Batérie pre diaľkové 
ovládanie, Užívateľský manuál, Rýchla 
užívateľská príručka, Potvrdenie záruky

Rozmery
• Rozmery súpravy (Š x V x H): 

360 x 54 x 324 mm
• Hmotnosť prístroja: 2,7 kg
• Rozmery priestorového reproduktora 

(Š x V x H): 94 (priemer základne 
255) x 1078 x 68 mm

• Váha reproduktora pre priestorový zvuk: 
2 72 kg

• Rozmery stredového reproduktoru (Š x V x H): 
225 x 94 x 75 mm

• Váha stredného reproduktora: 0 68 kg
• Rozmery hlbokotónového reproduktora 

(Š x V x H): 360 x 340 x 130 mm
• Váha subwoofera: 3 92 kg
• Rozmery balenia (Š x V x H): 

1214 x 406 x 574 mm
• Váha vrátane balenia: 26 5 kg
•
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AL a NTSC Progressive Scan
rogressive Scan zdvojnásobí zvislé rozlíšenie 
brazovky, čo má za následok viditeľne ostrejší obraz. 
amiesto toho, aby boli na obrazovku odoslané najprv 
olia s nepárnymi riadkami, za ktorými nasledujú polia 
 párnymi riadkami, sa obidve polia zapisujú naraz. 
ytvorí sa stabilný obraz s vysokým rozlíšením, ktorý 
oskytne skvelý zážitok z pozerania.

eproduktory stojace na podlahe

eproduktor s kužeľ. klenbou (SACD)
eproduktor s kužeľovou klenbou vylepšuje zvuk SACD 
a najvyšších frekvenciách zachytením každého malého 
ozdielu a modulácie zvuku, používa sa extrémne ľahká 
 pevná membrána od výrobcu LEXAR. Tá umožňuje 
eproduktoru priniesť širšiu škálu zvukových frekvencií. 
peciálny kužeľový tvar reflexného taniera zaisťuje 
iršie šírenie zvuku vyšších frekvencií. To má za 
ásledok fantasticky čisté a jemné výšky a celkovo viac 
yvážený zvukový dojem.

iacformátové filmy - DivX, MPEG4
iacformátové prehrávanie umožňuje prehrávať 
äčšinu diskových formátov, čo zabezpečuje maximálnu 
ompatibilitu a zážitok z pozerania.

udba: SACD Windows Media™ Audio
iacformátové prehrávanie umožňuje prehrávať 
äčšinu CD formátov, čo zabezpečuje maximálnu 
ompatibilitu a zážitok z pozerania.

brázkové CD s prehrávaním formátu MP3
brázkové CD je CD-R alebo CD-RW disk, na ktorý 
ôžete uložiť vašu MP3 hudbu a digitálne obrázky. Po 

ložení obrázkového CD do DVD prehrávača sa na 
brazovke zobrazí menu, ktoré bude zobrazovať vaše 
úbory vo formáte JPEG a/alebo MP3, ktoré sa 
achádzajú na disku. Iba si zvoľte hudobné a 
brázkové súbory, ktoré si chcete vychutnať a stlačte 
lačidlo play alebo OK. Môžete si pozrieť vaše obrázky 
a televízore pri súčasnom prehrávaní hudby.
Dynamické zvýraznenie basov systému domáceho kina DVD/SACD HTS5310S/12
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