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5.1 namų kinas

„Blu-ray“ diskų įrašo perklausa

HTS7500
Mėgaukitės kino galia savo namuose

naudodamiesi „Blu-ray“ diskų įrašo perklausos funkcija
Naudodamiesi šia sistema matysite didelės raiškos vaizdus ir klausysitės erdvinio garso, 
sklindančio iš stilingo įrenginio su aukštos kokybės aliuminio apdaila. Iš garsiakalbių einantis 
aukštos kokybės erdvinis garsas sukurs kino teatro įspūdį.

Puikiausias garso pojūtis
• Modernus skaitmeninis stiprintuvas atkuria aiškų ir galingą garsą
• „DoubleBASS“ technologija pilnesniems ir gilesniems žemiems dažniams
• Švelnūs aukštų tonų stiprintuvai tyram garsui ir balso aiškumui
• „Clear Voice“ geriau išryškina vokalą filmuose ir muzikoje
• „Fullsound™“ – atgaivinkite MP3 muziką
• „Dolby TrueHD“ ir DTS-HD – itin tikslus erdvinis garsas

Suprojektuota jūsų gyvenamosios erdvės pagerinimui
• „Energy Star“ – energijos taupymas ir mažos energijos sąnaudos
• Stilinga konstrukcija su aliuminio apdaila ir stikliniais stovais

Prijunkite ir mėgaukitės visais pramogų prietaisais
• „Blu-ray“ diskų įrašų atkūrimas – ryškūs vaizdai „Full HD 1080p“ formatu
• „BD-Live“* (2.0 profilis) – mėgaukitės papildomu „Blu-ray“ interneto turiniu
• „EasyLink“ skirtas kontroliuoti visus HDMI CEC prietaisus vienu nuotolinio valdymo pultu
• „Hi-Speed USB 2.0“ jungtis suteikia galimybę leisti vaizdo ir muzikos įrašus iš „USB flash“ 

atmintinės



 „Dolby TrueHD“ ir DTS-HD atkūrimas

„Dolby TrueHD“ ir „DTS-HD Master Audio 
Essential“ tvarkyklė perteikia tikslų garsą iš jūsų 
„Blu-ray“ diskų. Atkuriamas pagrindinės 
studijos garsas yra virtualiai nepastebimas, 
todėl girdite tai, ką kompozitoriai ir sukūrė. 
„Dolby TrueHD“ ir „DTS-HD Master Audio 
Essential“ papildo jūsų aukštos raiškos 
pramogų potyrius.

„DoubleBASS“ technologija

„DoubleBASS“ technologija užtikrina, kad 
girdėsite net giliausius žemus dažnius iš 
kompaktiško dydžio žemų dažnių kolonėlių. Ji 
sugauna žemus dažnius ir atkuria juos žemų 
dažnių kolonėlių diapazone ir perteikia garsą su 
daugiau dundėjimų ir lengvumo bei užtikrina 
bekompromisę klausymosi patirtį.

„Blu-ray“ diskų įrašo perklausa
„Blu-ray“ diskuose pakanka vietos didelės 
raiškos duomenims saugoti, įskaitant 1920 x 

1080 skiriamosios gebos vaizdus, t. y. „Full 
HD“ vaizdus. Filmų scenos atgyja – aiški 
kiekviena detalė, judesiai sklandūs, o vaizdas 
nepakartojamai švarus. „Blu-ray“ suteikia 
galimybę mėgautis ir nepriekaištinga erdvinio 
garso kokybe – pojūčiai taps neįtikėtinai 
realistiški. Didelė „Blu-ray“ diskų talpa suteikia 
galimybę naudotis integruotomis 
interaktyviomis funkcijomis. Sklandus naršymas 
atkūrimo metu ir kitos nepakartojamos 
funkcijos, pavyzdžiui, iškylantieji meniu, suteikia 
naujovišką išvaizdą namų pramogų sistemai.

Švelnūs aukštų tonų stiprintuvai

Švelnūs aukštų tonų stiprintuvai atkuria aiškius 
aukštus ir vidutinius dažnius, kurie padidina 
bendrą garsiakalbių garso aiškumą.

„BD-Live“ (2.0 profilis)

„BD-Live“ dar plačiau atveria duris į didelės 
raiškos pasaulį. Gaukite naujausią turinį vos 
prijungę „Blu-ray“ diskų grotuvą prie interneto. 

Nepakartojamas naujas turinys, pavyzdžiui, 
išskirtinis atsisiunčiamas turinys, tiesiogiai 
vykstantys renginiai, pokalbiai, žaidimai ir 
interneto parduotuvė – visa tai jau laukia jūsų. 
Pasinerkite į didelės raiškos „Blu-ray“ diskų 
atkūrimo ir „BD-Live“ pasaulį.

„Clear Voice“

Kritiniais momentais dažnai neišgirstame 
svarbaus pokalbio arba dainos žodžių. 
Atsukinėjant DVD diską susitrukdo pramoga, o 
paprasčiausiai ignoruodami, kas praleista, 
negalėsite visiškai mėgautis turiniu. „Clear 
Voice“ yra naujoviška garso technologija, kuri 
itin pagerina balso suprantamumą tiek kalbant, 
tiek dainuojant. Ji užtikrins, kad girdėsite 
kiekvieną žodį, todėl galėsite maksimaliai 
mėgautis žiūrimu turiniu.

EasyLink
Naudodami „EasyLink“ galite valdyti kelis 
prietaisus vienu nuotolinio valdymo pultu. Jis 
naudoja HDMI CEC industrinio standarto 
protokolą, dalinantis prietaisų funkcionalumu 
per HDMI laidą. Vienu mygtuko paspaudimu 
galite valdyti visą prijungtą HDMI CEC įrangą 
vienu metu. Dabar galite lengvai valdyti tokias 
funkcijas kaip budėjimo režimas ir atkūrimas.
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Vaizdas / ekranas
• Skaitmeninis-analoginis keitiklis: 12 bitų / 150MHz
• Vaizdo išryškinimas: Aukšta raiška (720p, 1080i, 

1080p), Progresinis skenavimas, Vaizdo įrašo 
pagerinimas

Garsas
• Bendra galia (RMS): 1000 W
• Išvesties galia (RMS): 4 x 125 W, 2 x 250 W
• Skaitmeninis-analoginis keitiklis: 24 bitų, 192 kHz
• Dažninė charakteristika: 180–14 000 Hz
• Signalo ir triukšmo santykis: > 65 dB
• Garso sistema: DTS, „Dolby Digital“, „Dolby 

Prologic II“, Stereo
• Garsumo gerinimas: D klasės skaitmeninis 

stiprintuvas, Nakties režimas
• Vienodintuvo nustatymai: Veikimas, Rokas, 

Klasikinis, Koncertas, Drama, Poilsis, Žaidimai, 
Sportas

Vaizdo atkūrimas
• Glaudinimo formatai: MPEG1, MPEG2, MPEG4, 

AVCHD, AVI, MKV, WMV, WMV 9, XviD, DivX 
3.11, DivX 4.x, DivX 5.x, DivX 6.0, „DivX Ultra“, 
H.264, VC-1

• Atkuriama medija: DVD-Video, DVD+R/+RW, 
DVD-R/-RW, CD/SVCD diskas su vaizdo įrašais, 
CD-R/CD-RW, BD Video, BD-R/RE 2.0, USB 
atmintinė (FAT16/32), USB HDD (FAT32)

Garso atkūrimas
• Glaudinimo formatas: MP3, WMA
• Atkuriama medija: Garso CD, DVD+R/+RW, 

DVD-R/-RW, CD-R/RW, USB atmintinė
• MP3 sparta bitais: 32-256 ir VBR atkūrimas

nejudančių vaizdų atkūrimas
• Vaizdo glaudinimo formatas: JPEG
• Atkuriama medija: CD-R/RW, DVD+R/+RW, 

DVD-R/-RW, USB atmintinė
• Vaizdo tobulinimas: pasukimas, išdidinimas, 

Demonstracija su muzika

Derintuvas / imtuvas / siųstuvas
• Imtuvo diapazonas: FM
• RDS: Stoties pavadinimas

Prijungimo galimybė
• Priekinės / šoninės jungtys: Didelio greičio USB, 

MP3 linijos įvadas
• Galinė jungtis: HDMI išvestis, Kompozitinė vaizdo 

išvestis (CVBS), AUX įvestis, Kompozitinė vaizdo 
išvestis, FM antena, Lengvai prispaudžiamos 

garsiakalbio jungtys, Eternetas, Skaitmeninė 
koaksialinė įvestis, Skaitmeninė optinė įvestis

Maitinimas
• Maitinimo šaltinis: 50Hz, 230V
• Elektros energijos suvartojimas veikiant budėjimo 

režimu: < 0,8 W
• Energijos sąnaudos: 180 W

Garsiakalbiai
• Satelitinis garsiakalbis: dvipusis
• Satelitinės kolonėlės garsiakalbiai: 18 mm dengtas 

aukštųjų dažnių garsiakalbis, 2 x 3 col. viso 
diapazono žemų dažnių garsiakalbis

• Satelitinės kolonėlės pilnutinė varža: 6 omų
• Satelitinės kolonėlės dažnių diapazonas: 150–20 

000 Hz
• Pagrindinis garsiakalbis: Dengtas magnetu, dvipusis
• Centrinės kolonėlės garsiakalbiai: 2 x 2,5 col. žemų 

dažnių garsiakalbiai, 18 mm dengtas aukštųjų dažnių 
garsiakalbis

• Centrinės kolonėlės pilnutinė varža: 3 omų
• Pagrindinis dažnio diapazonas: 150–20 000 Hz
• Žemųjų dažnių kolonėlės garsiakalbis: 8 col. itin 

efektyvus garsiakalbis
• Žemų dažnių kolonėlės pilnutinė varža: 3 omų
• Žemųjų dažnių kolonėlės dažnių diapazonas: 

40–150 Hz
• Žemų dažnių kolonėlės tipas: Pasyvi

Priedai
• Pridedami priedai: Nuotolinis valdymas, 2 x AAA 

baterijos, FM antena, Greitos pradžios vadovas, 
Vartotojo vadovas, Tarptautinės garantijos lapas, 
HDMI laidas

Matmenys
• Centrinio garsiakalbio matmenys (W x H x D): 

370 x 104 x 87 mm
• Centrinio garsiakalbio svoris: 1,3 kg
• Žemųjų dažnių kolonėlės matmenys (W x H x D): 

295 x 375 x 295 mm
• Žemų dažnių kolonėlės svoris: 6,3 kg
• Pakuotės matmenys (W x H x D): 

765 x 620 x 410 mm
• Svoris su pakuote: 20 kg
• Erdvinio garsiakalbio matmenys (W x H x D): 

130 x 324 x 130 mm
• Erdvinio garsiakalbio svoris: 1,5 kg
• Rinkinio matmenys (W x H x D): 

435 x 64 x 341 mm
• Komplekto svoris: 4 kg
•
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