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Domácí kino 2.1

Přehrávání disků Blu-ray

HTS7200
Čistota v každém detailu zvuku

s přehráváním disků Blu-ray
Staňte se pomocí tohoto stylového Blu-ray domácího kina vyrobeného z hliníku a skla 
částí nového HD zážitku. Kuželové výškové reproduktory vestavěné ve vysoce kvalitních 
reprosoustavách poskytují dokonale čistý zvuk. Sledování filmů již nikdy nebude stejné.

Dokonalý zážitek z poslechu
• Kuželové výškové reproduktory pro čistý zvuk a jasný hlas
• Technologie Dolby TrueHD a DTS-HD pro vysoce věrný prostorový zvuk
• Technologie Dolby Virtual Speaker pro realistický prostorový zvuk
• Funkce FullSound™ – hudba z MP3 jako živá
• Technologie DoubleBASS pro plnější a hlubší basy
• Výkon 440 W RMS poskytuje skvělý zvuk pro filmy a hudbu

Navrženo k vylepšení obytného prostoru
• Stylový design v hliníkovém provedení se skleněnými stojany
• Ovládání dotykovým panelem umožňuje snadné přehrávání a ovládání hlasitosti

Připojte a vychutnejte si veškerou zábavu
• Přehrávání disků Blu-ray pro ostrý obraz v plném rozlišení HD 1080p
• BD-Live* (Profil 2.0) umožňuje online vychutnání Blu-ray bonusového obsahu
• Technologie Deep Color pro živý obraz s více než miliardou barev
• Funkce EasyLink k ovládání všech zařízení HDMI CEC prostřednictvím jednoho dálkového 

ovladače



 Technologie Dolby Virtual Speaker

Technologie Dolby Virtual Speaker 
představuje sofistikovanou zvukovou 
technologii, která prostřednictvím 
dvoureproduktorového systému vytváří 
bohatý prostorový zvuk. Vysoce propracované 
prostorové algoritmy věrně napodobují 
zvukové charakteristiky, které se vyskytují 
v ideálním vícekanálovém prostředí standardu 
5.1. Přehrávání disků DVD je tak bohatší díky 
rozšíření klasického dvoukanálového 
prostředí. Při kombinaci se zpracováním Dolby 
Pro Logic II je každý kvalitní zdroj 
stereofonního signálu přeměněn na naprosto 
přirozený vícekanálový prostorový zvuk. Pro 
vychutnání plného zvuku v celé místnosti tak již 
nepotřebujete další reproduktory, kabely nebo 
stojany.

Přehrávání disků Blu-ray

Disky s technologií Blu-ray mají dostatečnou 
kapacitu pro uložení dat ve vysokém rozlišení, 
spolu s obrázky v rozlišení 1 920 x 1 080, 
které je dáno standardem High Definition. 
Filmové scény ožívají blízkými detaily, pohyb je 
plynulý a obraz křišťálově čistý. Blu-ray také 
zajišťuje prostorový zvuk mimořádné kvality – 
zvukový zážitek se nedá rozlišit od reality. 
Velká úložná kapacita disků Blu-ray umožňuje 
přidat další interaktivní funkce. Hladký přechod 
na jiná místa během přehrávání a další 
vzrušující vlastnosti (například vyskakovací 

nabídky) obohacují domácí zábavu o zcela nový 
rozměr.

BD-Live (Profil 2.0)

Služba BD-Live ještě více rozšiřuje váš svět 
vysokého rozlišení. Získejte aktuální obsah 
pouhým připojením přehrávače Blu-ray disků 
k síti Internet. Čeká na vás exkluzivní 
stahovatelný obsah, živé události a chat, hry, 
online nakupování a další vzrušující nové věci. 
Svezte se na vlně vysokého rozlišení 
s přehráváním Blu-ray disků a službou BD-Live.

EasyLink (digitální sběrnice mezi audio 
video zařízeními)

Sběrnice EasyLink vám umožňuje ovládat více 
zařízení pomocí jednoho ovládání. Využívá 
průmyslový standard, protokol HDMI CEC, ke 
sdílení funkcí mezi zařízeními pomocí HDMI 
kabelu. Jediným stisknutím tlačítka můžete 
současně ovládat veškeré připojené vybavení 
kompatibilní s rozhraním HDMI CEC. Funkce 
jako pohotovostní režim a přehrávání mohou 
být nyní používány dokonale snadno.

Výkon 440 W RMS

Výkon 440 W RMS poskytuje skvělý zvuk pro 
filmy a hudbu

Dolby TrueHD a DTS-HD

Standardy Dolby TrueHD a DTS-HD 
Advanced Digital Out poskytují nejlepší zvuk 
z Blu-ray disků. Reprodukovaný zvuk je téměř 
nerozlišitelný od studiového masteru, takže 
slyšíte to, co jste podle tvůrců slyšet měli. 
Standardy DTS-HD Advanced Digital Out a 
Dolby TrueHD dovršují zážitek z poslechu 
hudby HD.

Deep Color

Skutečný svět není omezen barvami - téměř 
každý barevný tón se může objevit v jakémkoli 
odstínu nebo zářivosti. To co vidíte na televizní 
obrazovce je jiná věc, protože obraz často 
neposkytuje přesné zobrazení. Technologie 
Deep Color dotváří přirozený svět na televizní 
obrazovce a přináší vám milióny a milióny 
skutečných barev - a významně zvyšuje váš 
zážitek ze sledování.
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Přehrávání videa
• Kompresní formáty: AVI, AVCHD, MPEG1, 

MPEG2, MPEG4, WMV, WMV 9, MKV, XviD, 
DivX 3.11, DivX 4.x, DivX 5.x, DivX 6.0, DivX 
Ultra, H.264, VC-1

• Média pro přehrávání: BD Video, BD-R/RE 2.0, 
DVD-Video, DVD+R/+RW, DVD-R/-RW, Video 
CD/SVCD, CD-R/CD-RW, Jednotka USB flash 
(FAT16/32), USB HDD (FAT32), DVD +/−R DL 
(dvouvrstvé)

• Kód oblasti BD: B
• Kód oblasti DVD: 2
• Vylepšení kvality obrazu: Zvýšení rozlišení videa

Přehrávání zvuku
• Kompresní formát: MP3, WMA
• Média pro přehrávání: DVD-R/-RW, DVD+R/

+RW, zvukový disk CD, CD-R/RW, Jednotka Flash 
USB

• Přenosová rychlost formátu MP3: 32-256 kb/s a 
VBR

Obraz/displej
• Digitálně/analogový převodník: 12 bitů / 150 MHz
• Vylepšení obrazu: Vysoké rozlišení (720p, 1080i, 

1080p), Progressive scan, Zvýšení rozlišení videa

Zvuk
• Celkový výkon (RMS): 440 W
• Výstupní výkon (RMS): 2 x 120 W, 200 W
• Kmitočtová charakteristika: 40 - 20 000 Hz
• Odstup signál/šum: > 65 dB
• Digitálně/analogový převodník: 24 bit, 192 kHz
• Zvukový systém: Dolby True HD, Dolby Digital, 

reproduktor Dolby Virtual, Stereo, Dolby Prologic 
II, DTS

• Nastavení ekvalizéru: Akce, Rock, Classic, 
Koncert, Drama, Jazz, Sporty

• Vylepšení zvuku: Digitální zesilovač třídy "D", 
Noční režim

Zobrazení fotografií
• Formát komprese obrázků: JPEG
• Média pro přehrávání: DVD-R/-RW, DVD+R/

+RW, CD-R/RW, Jednotka Flash USB
• Vylepšení obrazu: Rotace, Zvětšení, Prezentace s 

přehráváním hudby

Tuner/příjem/vysílání
• Pásma tuneru: VKV

• Systém RDS: Název stanice
• Počet kanálů předvoleb: 40

Reproduktory
• Impedance satelitních reproduktorů: 4 ohm
• Frekvenční pásmo sat. reproduktorů: 150-20 

000 Hz
• Vinutí subwooferu: 6,5" vysoce účinný basový 

reproduktor
• Impedance subwooferu: 3 ohm
• Frekvenční pásmo subwooferu: 45–5 000 Hz
• Typ subwooferu: Pasivní
• Vinutí satelitního reproduktoru: 18mm kuželový 

výškový reproduktor, 2" x 3"

Možnosti připojení
• Čelní / boční přípojky: Vysokorychlostní rozhraní 

USB, Linkový vstup MP3
• Zadní konektory: Výstup HDMI, Výstup 

komponentního videa, Výstup kompozitního videa 
(CVBS), Vstup AUX, Anténa VKV, Digitální vstup 
pro koaxiální kabel, Dig. vstup pro opt. kabel, 
Ethernet, Snadno nastavitelné výstupy pro 
reproduktory

Spotřeba
• Napájení: 220-240 V, 50 Hz
• Spotřeba energie v pohotovostním režimu: < 0,8 

W
• Spotřeba elektrické energie: 100 W

Příslušenství
• Dodávané příslušenství: Uživatelský manuál, 

Stručný návod k rychlému použití, Dálkový 
ovladač, 2x baterie AAA, anténa VKV, Mezinárodní 
záruční list, Kabel HDMI

Rozměry
• Rozměry sady (Š x V x H): 360 x 72 x 345 mm
• Hmotnost přístroje: 4,2 kg
• Šířka předního reproduktoru: 130 mm
• Výška předního reproduktoru: 362 mm
• Hloubka předního reproduktoru: 130 mm
• Hmotnost předního reproduktoru: 1,8 kg
• Rozměry subwooferu (Š x V x H): 

295 x 375 x 295 mm
• Hmotnost subwooferu: 6,3 kg
• Rozměry balení (Š x V x H): 560 x 472 x 400 mm
•
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