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Blu-ray lemez lejátszása

HTS7520
Valódi moziélmény az otthonában

a Blu-ray lemez lejátszóval
Ez a rendszer nagyfelbontású képeket és térhatású hangzást nyújt, stílusos formavilágát 
pedig a minőségi alumínium bevonat teszi teljessé. A hangszórók hi-fi surround hangzása 
az otthonába hozza a valódi moziélményt.

Fantasztikus hangélmény
• Speciális digitális erősítő a tiszta és erőteljes hangzásért
• Szabadalmaztatott DoubleBASS technológia a teltebb és mélyebb basszushangokért
• Puha dóm magashangszórók a tiszta hangért
• Clear Voice a könnyebben érthető énekért a zenében és a beszédért a filmekben
• A FullSound™ olyan MP3-élményt nyújt, mintha CD-t hallgatna
• DTS-HD és Dolby TrueHD a Hi-Fi surround hangzásért

A kivitelezés szebbé teszi otthonát
• Energy Star az energiatakarékos működésért és az alacsony fogyasztásért
• Stílusos design alumínium burkolattal és üvegállványokkal

Csatlakoztassa, és ismerje meg a valódi szórakozás élményét
• Blu-ray lemez lejátszása – éles képek teljes HD 1080p felbontásban
• BD-Live* (2.0 profil) az online Blu-ray extra tartalmakhoz való hozzáféréshez
• Az EasyLink lehetővé teszi minden EasyLink termék egyetlen távvezérlővel történő vezérlését
• A nagy sebességű USB 2.0 kapcsolattal USB flash meghajtón tárolt videó/zene is lejátszható



 DTS-HD és Dolby TrueHD

A DTS-HD speciális digitális kimenet és a 
Dolby TrueHD a legjobb hangzást hozza ki Blu-
ray lemezeiből. A hangzás gyakorlatilag 
megkülönböztethetetlen a hangstúdiókban 
készült mesterszalagokétól, így Ön pontosan 
azt hallja, amit az alkotók megálmodtak. Ezáltal 
a DTS-HD speciális digitális kimenet és a Dolby 
TrueHD teszi teljessé a nagyfelbontás által 
nyújtott élményt.

DoubleBASS

A DoubleBASS technológiának köszönhetően 
még a legmélyebb basszusok is hallhatók 
lesznek a kompakt kivitelű mélynyomókból. 
Észleli az alacsony frekvenciákat, és a 
mélynyomó hallható tartományának 
megfelelően alakítja át azokat. A létrejövő 
zengő hang teljes körű, páratlan hallgatási 
élményt biztosít.

Blu-ray lemez lejátszása
A Blu-ray lemezek képesek nagy felbontású 
adatok, illetve 1920 x 1080 felbontású (teljes 
nagyfelbontású) képek hordozására. A 
jelenetek a kibontakozó részletekkel életre 

kelnek, a mozgások folyamatossá, a képek 
pedig kristálytisztává válnak. A Blu-ray ezen 
kívül tömörítetlen surround hangzást is biztosít 
- hogy a hangélmény felülmúlhatatlanul valódi 
legyen. A nagy tárolókapacitás számos 
interaktív lehetőség beépítésére is lehetőséget 
kínál. A zökkenőmentes navigáció lejátszás 
közben, a felbukkanó menük és egyéb funkciók 
új dimenziót nyitnak az otthoni 
szórakoztatórendszerek világában.

BD-Live (2.0 profil)

A BD Live tovább tágítja a nagyfelbontás világát. 
A Blu-ray lemez lejátszó Internethez való 
csatlakoztatásával Ön mindig aktuális 
tartalmakat fogadhat. Olyan izgalmas új dolgok 
várnak Önre, mint pl. exkluzív letölthető 
tartalmak, élőben közvetített események, élő 
beszélgetések, játékok és online vásárlási 
lehetőségek. Lovagolja meg a nagyfelbontás 
hullámát a Blu-ray lemezek lejátszása és a BD 
Live által.

Clear Voice

Túl gyakran kerülik el a figyelmünket kritikus 
fontosságú részek a filmekben található 

beszélgetésekben, vagy a dalok szövegeiben. 
Míg a DVD-k visszafelé pörgetése elrontja, az 
ilyen részek figyelmen kívül hagyása csökkenti a 
filmélményt. A Clear Voice egy innovatív 
hangtechnológia, amely jelentősen megnöveli a 
kiejtés érthetőségét, függetlenül attól, hogy 
énekről vagy szövegről van szó. Biztosítja, hogy 
minden szót hallani lehessen, a legteljesebb 
élményt nyújtva ezzel az Ön számára.

Puha dóm magassugárzók

A puha dóm magassugárzók által visszaadott 
magas és közepes tartományú frekvencia még 
tisztább hangot eredményez.

EasyLink
Az EasyLinknek köszönhetően több készüléket 
irányíthat egy távvezérlővel. Az iparági 
szabvány HDMI CEC protokollal osztja meg a 
működést a készülékek között a HDMI-
kábelen keresztül. Egy gombnyomással 
egyszerre vezérelheti összes csatlakoztatott 
HDMI CEC berendezését. A készenlét és a 
lejátszás funkció például tökéletes 
könnyedséggel használható.
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Kép/Kijelző
• D/A átalakító: 12 bit / 150 MHz
• Kép javítása: High Def (720p, 1080i, 1080p), 

Progresszív pásztázás, video-felkonvertálás

Hang
• Összteljesítmény (RMS): 1000 W
• Kimenő teljesítmény (RMS): 4 x 125 W, 2 x 250 W
• D/A átalakító: 24 bit, 192 kHz
• Frekvenciaátvitel: 180-14000 Hz
• Jel-zaj arány: >65 dB
• Hangrendszer: DTS, Dolby Digital, Dolby Prologic 

II, Sztereó
• Hangkiemelés: „D" osztályú digitális erősítő, 

Éjszakai mód
• Hangszínszabályzó beállításai: Működés, Rock, 

Klasszikus, Koncert, Dráma, Szalonzene, Játék, 
Sport

Videolejátszás
• Tömörítési formátumok: MPEG1, MPEG2, DivX 

Ultra, WMV, AVCHD, AVI, MKV, MPEG4, XviD
• Adathordozók lejátszása: DVD videó, DVD+R/

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

• Videolemez lejátszási rendszer: NTSC, PAL

Hanglejátszás
• Tömörített formátum: MP3, WMA
• Adathordozók lejátszása: Audio CD, DVD+R/

+RW, DVD-R/-RW, CD-R/RW, USB flash 
meghajtó

• MP3 bitátviteli sebességek: 32-256 kb/s és VBR

Állókép lejátszása
• Képtömörítési formátum: JPEG
• Adathordozók lejátszása: CD-R/RW, DVD+R/

+RW, DVD-R/-RW, USB flash meghajtó
• Kép javítása: Forgatás, Nagyítás, Diabemutató 

zenelejátszással

Hangolóegység/Vétel/Adás
• Hangolási sávok: FM
• RDS: Állomásnév

Csatlakoztathatóság
• Elülső/oldalsó csatlakozók: Nagy sebességű USB, 

MP3-bemenet
• Hátoldali csatlakozók: HDMI kimenet, Kompozit 

video (CVBS) kimenet, AUX-bemenet, 
Komponens videokimenet, FM antenna, Easy-Fit 
hangszóró-csatlakozó, Ethernet, Koaxiális digitális 

bemenet, Optikai digitális bemenet

Tápkapcsoló
• Áramellátás: 50 Hz, 230 V
• Készenléti fogyasztás: < 0,8 W
• Áramfogyasztás: 180 W

Hangszórók
• Szatellithangszóró: 2 padlón álló oszlop, Kétutas
• Szatellithangszóró meghajtók: 18 mm-es dóm 

magassugárzó, 2 db 3"-es szélessávú hangszóró
• Szatellithangszóró impedancia: 6 ohm
• Szatellithangszórók frekvenciatart.: 150-20000 Hz
• Középsugárzó: Mágneses árnyékolás, Kétutas
• Középsugárzó meghajtók: 18 mm-es dóm 

magassugárzó, 2 x 2,5"-es mélyhangszóró
• Középsugárzó impedancia: 3 ohm
• Középfrekvenciás tartomány: 150-20000 Hz
• Mélynyomó meghajtó: 8"-es nagy hatásfokú 

mélynyomó
• Mélynyomó impedancia: 3 ohm
• Mélynyomó frekvenciatartománya: 40–150 Hz
• Mélynyomó típusa: Passzív

Tartozékok
• Mellékelt tartozékok: Távvezérlő, 2 x AAA elem, 

FM antenna, Rövid üzembe helyezési útmutató, 
Felhasználói kézikönyv, Nemzetközi garancialevél, 
HDMI-kábel

Méretek
• Egység méretei (Sz x Ma x Mé): 

435 x 64 x 341 mm
• Készülék tömege: 4 kg
• Elülső hangsugárzó szélessége: 130 mm
• Elülső hangsugárzó magassága: 324 mm
• Elülső hangsugárzó mélysége: 130 mm
• Elülső hangsugárzó tömege: 1,5 kg
• Hátsó hangsugárzó szélessége: 247 mm
• Hátsó hangsugárzó magassága: 1108 mm
• Hátsó hangsugárzó mélysége: 247 mm
• Hátsó hangsugárzó tömege: 3,9 kg
• Középső hangszóró mérete (Sz x Ma x Mé): 

370 x 104 x 87 mm
• Középsugárzó tömege: 1,3 kg
• Mélynyomó méretei (Sz x Ma x Mé): 

295 x 375 x 295 mm
• Mélynyomó tömege: 6,3 kg
• Csomagolás mérete (Sz x Ma x Mé): 

1115 x 495 x 370 mm
• Tömeg csomagolással együtt: 25 kg
•
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