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Bezeten van muziek

De echte bioscoopervaring dankzij gelijkmatige geluidsverspreiding

Danzkij de verbluffende Surround Sound van dit systeem waant u zich in een echte 
bioscoop. U kunt materiaal van de meest uiteenlopende bronnen afspelen, van 
verschillende typen discs tot draagbare mediaspelers en USB-sticks.

Geweldig geluid
• Schuine 3D-luidsprekers verdelen het geluid gelijkmatig over de ruimte
• Het RMS-vermogen van 1000 W levert geweldig geluid voor films en muziek
• Dolby TrueHD en DTS-HD voor een geweldige Surround Sound
• DoubleBASS-technologie voor een voller, dieper basgeluid

Ontwerp dat uw leefomgeving verfraait
• Slank ontwerp met hoogglanzende afwerking en unieke aanraakbediening

Geïntegreerd entertainment voor de ultieme ervaring
• Full HD 3D Blu-ray voor een overweldigende 3D-filmervaring
• Speelt media af van 3D Blu-ray Discs, DVDs's, VCDs's, CDs's en USB-apparaten
• Met draadloze achterluidsprekers hebt u minder snoeren door uw kamer



 Full HD 3D Blu-ray

Ga volledig op in 3D-films in uw eigen 
woonkamer met deze Full HD 3D-TV. Active 
3D maakt gebruik van de nieuwste generatie 
snel wisselende displays voor levensechte 
diepte en een realistisch beeld in 1080 x 1920 
Full HD-resolutie. Met de speciale bril, 
waarvan het linker- en rechterglas synchroon 
met de wisselende beelden open en dicht gaan, 
wordt een Full HD 3D-effect verkregen in uw 
home cinema. U kunt tegenwoordig kiezen uit 
een uitgebreide collectie 3D-topfilms op Blu-
ray. Daarnaast wordt Surround Sound bij Blu-
ray niet gecomprimeerd en is het geluid bijna 
niet van de realiteit te onderscheiden.

Schuine 3D-luidsprekers

3D-luidsprekers met drivers om het geluid niet 
alleen van voren te leveren, maar ook vanaf de 
zijkanten. Dit creeert een grotere, ideale 
luisterplek, zodat u kunt genieten van een 
meeslepend bioscoopgeluid.

RMS-vermogen van 1000 W

Het RMS-vermogen van 1000 W levert 
geweldig geluid voor films en muziek

Dolby TrueHD en DTS-HD

Dolby TrueHD en DTS-HD Master Audio 
Essential spelen uw Blu-ray Discs af met geluid 
van zeer hoog niveau. Het geluid is bijna niet te 
onderscheiden van het origineel; u hoort dus 
wat de makers willen dat u hoort. Dolby 
TrueHD en DTS-HD Master Audio Essential 
maken uw HD-entertainmentervaring 
compleet.

DoubleBASS-technologie

DoubleBASS zorgt ervoor dat u zelfs de 
diepste bastonen uit compacte subwoofers 

hoort. Het pikt de lage frequenties op en 
regenereert deze in het hoorbare bereik van 
de subwoofer, waardoor het geluid met kracht 
en flair wordt weergegeven en u kunt genieten 
van een volwaardige en onbeperkte 
luisterervaring.

Slank ontwerp met hoogglanzende 
afwerking

Slank ontwerp met hoogglanzende afwerking 
en unieke aanraakbediening

Speelt alles af

Geeft formaten van vrijwel alle discs en media-
apparaten weer - ongeacht of het 3D Blu-ray 
Discs, DVD's, VCD's, CD's of USB-apparaten 
zijn. Ervaar het ongeëvenaarde afspeelgemak 
en de luxe om mediabestanden te kunnen 
delen op de TV of het home cinema-systeem in 
uw eigen huiskamer.
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Beeld/scherm
• Beeldverbetering: High Definition (720p, 1080i, 

1080p), Progressive Scan

Geluid
• Totaal vermogen (RMS): 1000 W
• Frequentiebereik: 20 - 20.000 Hz
• Signaal-ruisverhouding: > 65 dB
• Geluidssysteem: DTS, Dolby Prologic II, Stereo, 

Dolby Digital 5.1, Dolby True HD, DTS 96/24
• Geluidsverbetering: Nachtstand, 

Dialoogversterker, DoubleBass, FullSound, Treble- 
en basregeling

• Equalizer-instellingen: Rock, Actie, Klassiek, 
Concert, Drama, Sport, Jazz

Videoweergave
• Compressie-indelingen: DivX Ultra, MPEG1, 

MPEG2, WMV, AVCHD, MPEG4, XviD, MKV
• Media afspelen: DVD-video, CD-R/CD-RW, DVD 

+R/+RW, DVD-R/-RW, Video-CD/SVCD, BD-
video, BD-R/RE 2.0

• Afspeelsysteem voor videodiscs: NTSC, PAL

Audioweergave
• Compressie-indeling: MP3, WMA, PCM
• Media afspelen: DVD +R/+RW, DVD-R/-RW, 

Audio-CD, CD-R/RW
• MP3-bitsnelheden: 112 kbps - 320 kbps

Stilstaande beelden weergeven
• Compressieformaat van foto: JPEG, GIF, HD JPEG
• Media afspelen: DVD +R/+RW, CD-R/RW, DVD-

R/-RW, USB Flash Drive
• Beeldverbetering: Roteren, Zoomen, 

Diapresentatie met muziek

Tuner/ontvangst/transmissie
• Radioband: FM

Connectiviteit
• Aansluitingen aan de voor- en zijkant: Hi-speed 

USB, MP3-lijningang
• Aansluitingen aan de achterkant: AUX-ingang, 

Component Video-uitgang, Composite video-
uitgang (CVBS), Digitale coaxiale ingang, 
Stationsaansluiting, Easy-Fit-
luidsprekeraansluitingen, FM-antenne, HDMI 1.4-
uitgang (ARC), LAN, Draadloze achterste 
luidsprekers

Vermogen
• Stroomvoorziening: 220 - 240 V, 50 Hz
• Stroomverbruik in stand-bystand: < 0,9 W
• Energieverbruik: 200 W

Luidsprekers
• Satellietluidspreker: 2 op de vloer staande zuilen
• Satellietluidsprekerimpedantie: 4 ohm
• Frequentie van satellietluidsprekers: 150 - 

20.000 Hz
• Middenluidsprekerfrequentiebereik: 150 - 

20.000 Hz
• Middenluidsprekerimpedantie: 3 ohm
• Frequentiebereik subwoofer: 40 - 150 Hz
• Subwooferimpedantie: 3 ohm
• Subwoofertype: Passief

Accessoires
• Meegeleverde accessoires: Afstandsbediening, FM-

antenne, Voedingskabel, Snelstartgids, 
Gebruiksaanwijzing, Wereldwijde garantiekaart, 
Batterijen voor afstandsbediening, HDMI-kabel

• Compatibele accessoires: DCK3060 dock voor de 
iPod, RWSS5510 draadloze achterste luidsprekers, 
STS1300 vloerstandaard

Afmetingen
• Afmetingen van set (B x H x D): 

435 x 58 x 358 mm
• Gewicht van het apparaat: 3,7 kg
• Afmetingen van surround-luidspreker (B x H x D): 

262 x 1199 x 264 mm
• Gewicht van de Surround-luidspreker: 3,55 kg
• Afmetingen van middenluidspreker (B x H x D): 

280 x 95 x 92 mm
• Gewicht van de middenluidspreker: 0,68 kg
• Afmetingen van subwoofer (B x H x D): 

196 x 395 x 342 mm
• Gewicht van de subwoofer: 6,3 kg
• Afmetingen van verpakking (B x H x D): 

1180 x 470 x 425 mm
• Gewicht (incl. verpakking): 21 kg
• Diepte van de voorluidspreker: 115 mm
• Hoogte van de voorluidspreker: 280 mm
• Breedte van de voorluidspreker: 100 mm
• Diepte van de achterluidspreker: 260 mm
• Hoogte van de achterluidspreker: 1101 mm
• Breedte van de achterluidspreker: 260 mm
•
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