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Изпитайте удоволствието от пълната мощ на киното във вашия 
дом

с възпроизвеждане от Blu-Ray DVD
Тази система ви дава образ с висока детайлност и съраунд звук в стилна конструкция с 
висококачествено алуминиево покритие. Тонколоните произвеждат съраунд звук с 
висока вярност, за да ви осигурят вкъщи преживяване като в киносалон.

Превъзходно изживяване при слушане
• Усъвършенстван цифров усилвател за ясен и мощен звук
• Фирмена технология DoubleBASS за по-пълни и дълбоки баси
• Меки куполни високоговорители за високи честоти за чист звук
• Clear Voice за по-добро слушане на вокалите във филми и музика
• FullSound™ за придаване на MP3 усещането, че слушате компактдиск
• DTS-HD и Dolby TrueHD за съраунд звук с висока вярност

Създаден, за да подобри вашето жизнено пространство
• Energy Star за енергийна ефективност и ниско потребление на мощност
• Стилен дизайн с алуминиево покритие и стъклени стойки

Свържете и се радвайте на всичките си развлечения
• Възпроизвеждане от Blu-Ray DVD за резки изображения с истински HD 1080p
• BD-Live* (Profile 2.0), за да се радвате на допълнително Blu-ray съдържание онлайн



 DTS-HD и Dolby TrueHD

DTS-HD Advanced Digital Out и Dolby 
TrueHD осигуряват най-качествения звук от 
дисковете Blu-ray. Възпроизвежданото 
аудио практически не се отличава от 
студийния мастъринг, така че чувате точно 
това, което авторите са искали да чуете. 
DTS-HD Advanced Digital Out и Dolby 
TrueHD допълват цялостното ви 
развлечение с висока детайлност.

Звук DoubleBass

DoubleBASS гарантира, че ще чуете дори 
най-дълбоките баси, въпреки компактния 
размер на събуфърите. Той прихваща 
ниските честоти и ги пресъздава им в 
обхвата на чуваемост на събуфъра, като 
предлага по-гръмък и красив звук и ви 
гарантира слушане без компромиси.

Възпроизвеждане от Blu-Ray DVD
Дисковете Blu-ray имат възможност да 
пренасят данни с висока разделителна 
способност, заедно с картини с 
разделителна способност 1920 x 1080, с 
която се характеризират HD 

изображенията. Сцените сякаш оживяват, 
когато детайлите отскачат към вас, 
движенията стават гладки, а изображенията 
придобиват кристална яснота. Blu-ray 
осигурява и некомпресиран обемен звук и 
така възприемането на аудио става 
невероятно реалистично. Големият обем за 
съхраняване в дисковете Blu-ray дава 
възможност и за вграждане на цял куп 
интерактивни възможности. 
Безпроблемното придвижване по време на 
възпроизвеждане и останалите 
забележителни функции, като изскачащи 
менюта, внасят цяло ново измерение в 
домашните развлечения.

Меки високоговорители за високи 
честоти

Меките куполни високоговорители за 
високи честоти възпроизвеждат ясни 
високи и средни честоти, което засилва 
общата чистота на звука.

BD-Live (Profile 2.0)

BD-Live отваря още по-широко вашия свят 
на висока детайлност. Получете най-

съвременно съдържание просто като 
свържете своя Blu-ray диск плейър към 
Интернет. Вълнуващи нови неща, например 
изключително съдържание за изтегляне, 
прояви на живо, чат на живо, игри и онлайн 
пазаруване - всичко това ви очаква. Вземете 
вълната на високата детайлност с 
възпроизвеждане на Blu-ray дискове и BD-
Live.

Clear Voice

Критично важни моменти в разговор или 
вдъхновяващи текстове в песен често се 
изпускат. Пренавиването на DVD прекъсва 
забавлението, а ако просто игнорирате 
пропуснатото, приятното усещане 
намалява. Clear Voice е иновационна аудио 
технология, която значително подобрява 
разбираемостта на вокалите, независимо 
дали става въпрос за изговор, или песен. То 
гарантира, че чувате всяка дума, така че 
можете да се радвате в най-пълна степен на 
това, което гледате.

EasyLink
EasyLink ви позволява да управлявате 
няколко устройства с едно дистанционно. 
Използва се стандартният протокол HDMI 
CEC за споделяне на функции между 
устройствата чрез HDMI кабела. С едно 
натискане на бутон можете да работите 
едновременно с всички уреди с 
възможности за HDMI CEC. Функциите 
като готовност и възпроизвеждане сега 
може да се изпълняват с удивителна лекота.
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Картина/дисплей
• цифрово-аналогов преобразувател: 12-битов / 

150 MHz
• Подобрение на картината: Висока резолюция 

(720p, 1080i, 1080p), Прогресивно сканиране, 
Подобряване на видео

Звук
• Обща мощност (RMS): 1000 W
• Изходна мощност (RMS): 4 x 125 W, 2 x 250 W
• цифрово-аналогов преобразувател: 24 битов, 

192 kHz
• Честотен обхват: 180-14000 Hz
• Съотношение сигнал/шум: >65 dB
• Звукова система: DTS, Dolby Digital, Dolby 

Prologic II, Стерео
• Подобрение на звука: Цифров усилвател клас 

"D", Нощен режим
• Настройки на еквалайзера: Екшън, Рок, Класика, 
Концерт, Драма, Лондж, Игри, Спорт

Възпроизвеждане на видео
• Формати на компресиране: MPEG1, MPEG2, 

DivX Ultra, AVCHD, avi, MKV, MPEG4, WMV, 
XviD

• Носители за възпроизвеждане: DVD-видео, 
DVD+R/+RW, DVD-R/-RW, Video CD/SVCD, 
CD-R/CD-RW, BD видео, BD-R/RE 2.0

• Система за възпроизвеждане на видеодискове: 
NTSC, PAL

Аудио възпроизвеждане
• Формат на компресиране: MP3, WMA
• Носители за възпроизвеждане: Аудио CD, 

DVD+R/+RW, DVD-R/-RW, CD-R/RW, USB 
флаш устройство

• MP3 побитови скорости: 32-256 kbps и VBR

Възпроизвеждане на стоп-кадър
• Формат за компресиране на картини: JPEG
• Носители за възпроизвеждане: CD-R/RW, 

DVD+R/+RW, DVD-R/-RW, USB флаш 
устройство

• Подобрение на картината: Завъртане, 
Увеличение, Слайдшоу с възпроизвеждане на 
музика

Тунер/приемане/предаване
• Обхвати на тунера: FM
• RDS: Име на станцията

Възможности за свързване
• Предни/странични букси за свързване: 
Високоскоростен USB, Линеен вход - MP3

• Задни конектори: HDMI изход, Изход за 
композитно видео (CVBS), Вход AUX, Изход на 

компонентно видео, FM антена, Конектори за 
тонколони Easy-Fit, Ethernet, Коаксиален 
цифров вход, Оптичен цифров вход

Мощност
• Захранващ блок: 50 Hz, 230 V
• Мощност на потребление в режим на 
готовност: < 0,8 W

• Мощност на потребление: 180 W

Високоговорители
• Сателитен високоговорител: Двулентови
• Говорители на сателитите: 18 мм куполен 
високоговорител за високите, 2x3" 
широколентов високоговорител

• Импеданс на сателитен високоговорител: 6 ома
• Честотен диапазон на сат. високоговорител: 

150-20000 Hz
• Централен високоговорител: Магнитно 
екраниран, Двулентови

• Говорители в централната колона: 2 x 2.5" 
басови високоговорители, 18 мм куполен 
високоговорител за високите

• Импеданс на централен високоговорител: 3 ома
• Честотен диапазон на центр. високоговорител: 

150-20000 Hz
• Мембрана на събуфъра: 8-инчов 
високоефективен нискочестотен 
високоговорител

• Импеданс на събуфъра: 3 ома
• Честотен диапазон на събуфъра: 40 - 150 Hz
• Тип на събуфъра: Пасивен

Аксесоари
• Аксесоари в комплектацията: Дистанционно 
управление, 2 бр. батерии тип AAA, FM антена, 
Ръководство за бърз старт, Ръководство за 
потребителя, Листовка с гаранция за цял свят, 
HDMI кабел

Размери
• Габарити на централния високоговорител 

(Ш x В x Д): 370 x 104 x 87 мм
• Тегло на централния високоговорител: 1,3 кг
• Габарити на събуфъра (Ш x В x Д): 

295 x 375 x 295 мм
• Тегло на събуфъра: 6,3 кг
• Габарити на опаковката (Ш x В x Д): 

765 x 620 x 410 мм
• Тегло вкл. опаковката: 20 кг
• Габарити на съраунд високоговорителите 

(Ш x В x Д): 130 x 324 x 130 мм
• Тегло на съраунд високоговорителя: 1,5 кг
• Габарити на апарата (Ш x В x Д): 

435 x 64 x 341 мм
• Тегло на апарата: 4 кг
•
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