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Home Cinema 5.1

Αναπαραγωγή δίσκου Blu-ray

HTS7540
Πλήρης κινηματογραφική αίσθηση στην άνεση του σπιτιού σας
με αναπαραγωγή δίσκου Blu-ray
Αυτό το σύστημα παρέχει εικόνες υψηλής ευκρίνειας και ήχο surround από έναν κομψό 
σχεδιασμό με μεταλλικό φινίρισμα αλουμινίου υψηλής ποιότητας. Τα ηχεία αποδίδουν ήχο 
surround υψηλής πιστότητας για κινηματογραφική εμπειρία στην άνεση του σπιτιού σας.

Ανώτερη εμπειρία ακρόασης
• Προηγμένος ψηφιακός ενισχυτής για καθαρό και ισχυρό ήχο
• Τεχνολογία DoubleBASS για πιο πλούσια και βαθιά μπάσα
• Μαλακά θολοειδή τουίτερ για ευκρίνεια
• Clear Voice για πιο καθαρό ήχο στις ταινίες και τη μουσική
• FullSound™ που ζωντανεύει τη μουσική MP3
• Dolby TrueHD και DTS-HD για ήχο surroung υψηλής πιστότητας

Σχεδιασμένο για να βελτιώσει το χώρο σας
• Energy Star για ενεργειακή απόδοση και χαμηλή κατανάλωση ενέργειας
• Κομψός σχεδιασμός με φινίρισμα από αλουμίνιο και γυάλινες βάσεις

Συνδεθείτε και απολαύστε ψυχαγωγία
• Αναπαραγωγή δίσκου Blu-ray για ευκρινείς εικόνες σε Full HD 1080p
• BD-Live* (Προφίλ 2.0) για να απολαμβάνετε έξτρα περιεχόμενο Blu-ray στο διαδίκτυο
• Το EasyLink ελέγχει όλα τα προϊόντα EasyLink με ένα μόνο τηλεχειριστήριο
• USB 2.0 Link υψηλής ταχύτητας για αναπαραγωγή βίντεο/μουσικής από μονάδα USB flash



 Dolby TrueHD και DTS-HD MAE

Το Dolby TrueHD και το DTS-HD Master 
Audio Essential παράγουν εκπληκτικό ήχο 
από δίσκους Blu-ray. Ο ήχος που 
αναπαράγεται είναι σχεδόν πανομοιότυπος 
με τον ήχο του κύριου αντιγράφου του 
στούντιο για την ποιότητα ακρόασης που 
προοριζόταν αρχικά. Το DTS-HD Master 
Audio Essential και το Dolby TrueHD 
ολοκληρώνουν την εμπειρία ψυχαγωγίας 
υψηλής ευκρίνειας.

Τεχνολογία DoubleBASS

To DoubleBASS εξασφαλίζει ότι θα ακούτε 
ακόμη και τις βαθύτερες συχνότητες μπάσου 
από τα μικρού μεγέθους υπογούφερ. 
Αιχμαλωτίζει τις χαμηλές συχνότητες και τις 
αναδημιουργεί στα πλαίσια του ηχητικού 
φάσματος του υπογούφερ, αποδίδοντας ήχο 
μεγαλύτερης έντασης και εξασφαλίζοντας 
μια ολοκληρωμένη εμπειρία ακρόασης χωρίς 
συμβιβασμούς.

Αναπαραγωγή δίσκου Blu-ray
Οι δίσκοι Blu-ray μπορούν να μεταφέρουν 
δεδομένα υψηλής ευκρίνειας, καθώς και 
φωτογραφίες σε ανάλυση 1920 x 1080, 
δηλαδή εικόνες Full HD. Καθώς οι 
λεπτομέρειες γίνονται άμεσα αντιληπτές, οι 
κινήσεις ομαλότερες και οι εικόνες πιο 

διαυγείς, οι σκηνές ζωντανεύουν. Το blu-ray 
αποδίδει επίσης surround ήχο χωρίς 
συμπίεση και σας προσφέρει εκπληκτικά 
ζωντανή εμπειρία ήχου. Οι δίσκοι Blu-ray 
υψηλής χωρητικότητας προσφέρουν 
δυνατότητα ενσωμάτωσης πλήθους 
διαδραστικών δυνατοτήτων. Η εύκολη 
πλοήγηση κατά την αναπαραγωγή και άλλες 
συναρπαστικές λειτουργίες, όπως τα 
αναπτυσσόμενα μενού, προσδίδουν μια 
εντελώς νέα διάσταση στην οικιακή 
ψυχαγωγία.

Μαλακά θολοειδή τουίτερ

Τα μαλακά θολοειδή τουίτερ αναπαράγουν 
καθαρές συχνότητες υψηλού και μεσαίου 
φάσματος που βελτιώνουν τη συνολική 
ευκρίνεια του ήχου που παράγεται από τα 
ηχεία.

BD-Live (Προφίλ 2.0)

Το BD-Live επεκτείνει τον κόσμο της υψηλής 
ευκρίνειας ακόμα περισσότερο. 
Πραγματοποιήστε λήψη ενημερωμένου 
περιεχομένου συνδέοντας απλά το Blu-ray 
Disc player στο διαδίκτυο. Σας περιμένουν 
συναρπαστικά νέα πράγματα όπως 
αποκλειστικό περιεχόμενο για λήψη, 
ζωντανά γεγονότα, ζωντανές συνομιλίες, 
παιχνίδια και αγορές στο διαδίκτυο. 

Γνωρίστε τον κόσμο της υψηλής ευκρίνειας 
με αναπαραγωγή Blu-ray Disc και BD-Live.

Clear Voice

Συχνά χάνετε σημαντικά σημεία σε μια 
συζήτηση ή τους εμπνευσμένους στίχους 
ενός τραγουδιού. Η μετάβαση του DVD 
προς τα πίσω διακόπτει την ψυχαγωγία, ενώ 
εάν αγνοήσετε αυτό που δεν ακούσατε, 
μειώνεται η διασκέδαση. Το Clear Voice είναι 
μια πρωτοποριακή τεχνολογία ήχου που 
αυξάνει σημαντικά την αναγνωσιμότητα των 
φωνητικών, είτε πρόκειται για ομιλία είτε για 
τραγούδι. Εξασφαλίζει ότι θα ακούτε κάθε 
λέξη - έτσι μπορείτε να απολαμβάνετε 
πλήρως ότι και εάν παρακολουθείτε.

EasyLink
To EasyLink σάς επιτρέπει να ελέγχετε 
πολλαπλές συσκευές με ένα χειριστήριο. 
Χρησιμοποιεί το βιομηχανικό πρωτόκολλο 
HDMI CEC για διαμοιρασμό λειτουργιών 
μεταξύ συσκευών μέσω του καλωδίου 
HDMI. Με το πάτημα ενός κουμπιού, 
μπορείτε να χειρίζεστε ταυτόχρονα όλο το 
συνδεδεμένο εξοπλισμό σας με δυνατότητα 
HDMI CEC. Λειτουργίες όπως η αναμονή και 
η αναπαραγωγή μπορούν τώρα να 
πραγματοποιούνται με απόλυτη άνεση.
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Εικόνα/Οθόνη
• Μετατροπέας D/A: 12 bit / 150MHz
• Βελτίωση εικόνας: Υψηλή ευκρίνεια (720p, 1080i, 

1080p), Προοδευτική σάρωση, Αύξηση 
κλιμάκωσης εικόνας

Ήχος
• Ισχύς (RMS): 4x125W, 2x250W
• Συνολική ισχύς (RMS): 1000 W
• Μετατροπέας D/A: 24 bit, 192 kHz
• Συχνότητα απόκρισης: 180-14000 Hz
• Λόγος σήματος προς θόρυβο: >65 dB
• Σύστημα ήχου: DTS, Dolby Digital, Dolby Prologic 

II, Στερεοφωνικό
• Ενίσχυση ήχου: Ψηφιακός ενισχυτής Τάξης "D", 
Νυκτερινή λειτουργία

• Ρυθμίσεις ισοσταθμιστής: Ροκ, Δράση, Κλασικά, 
Συναυλία, Δράμα, Λάουντζ, Παιχνίδι, Σπορ

Αναπαραγωγή βίντεο
• Φορμά συμπίεσης: DivX Ultra, MPEG1, MPEG2, 

WMV, AVCHD, avi, MKV, MPEG4, XviD, Divx 
3.11, DivX 4.x, DivX 5.x, DivX 6.0, H.264, VC-1, 
WMV 9

• Μέσα αναπαραγωγής: Εικόνα DVD, CD-R/CD-
RW, DVD+R/+RW, DVD-R/-RW, Video CD/
SVCD, BD Video, BD-R/RE 2.0, USB flash drive 
(FAT16/32), USB HDD (FAT32), DVD +/-R DL 
(διπλής επίστρωσης)

Αναπαραγωγή ήχου
• Φορμά συμπίεσης: MP3, WMA
• Μέσα αναπαραγωγής: DVD+R/+RW, Αudio CD, 

CD-R/RW, DVD-R/-RW, USB flash drive
• Ρυθμός bit MP3: 32-256 kbps και VBR

Αναπαραγωγή ακίνητης εικόνας
• Φορμά συμπίεσης εικόνων: JPEG
• Μέσα αναπαραγωγής: DVD+R/+RW, CD-R/RW, 

DVD-R/-RW, USB flash drive
• Βελτίωση εικόνας: Περιστροφή, Ζουμ, Slideshow 
με αναπαραγωγή μουσικής

Δέκτης/Λήψη/Μετάδοση
• Ζώνες δέκτη: FM

Συνδεσιμότητα
• Μπροστινές / πλαϊνές υποδοχές σύνδεσης: USB 
υψηλής ταχύτητας, Είσοδος MP3

• Πίσω συνδέσεις: Έξοδος HDMI, Έξοδος βίντεο 
συνιστωσών, Έξοδος σύνθετου σήματος βίντεο 
(CVBS), Είσοδος AUX, Κεραία FM, Υποδοχές 

ηχείων για εύκολη εφαρμογή, Ethernet, Ψηφιακή 
ομοαξονική είσοδος, Ψηφιακή οπτική είσοδος

Ρεύμα
• Τροφοδοσία ρεύματος: 120/230VAC, 50/60Hz
• Κατανάλωση ρεύματος κατά την αναμονή: < 0,8 

W
• Κατανάλωση ρεύματος: 180 W

Ηχεία
• Ηχείο-δορυφόρος: 4 επιδαπέδια στηρίγματα, 3 
δρόμων

• Οδηγοί ηχείου-δορυφόρου: Θολοειδή τουίτερ 
18mm, Γούφερ πλήρους εύρους 2 x 3"

• Αντίσταση ηχείου-δορυφόρου: 6 ohm
• Εύρος συχνοτήτων ηχείου δορυφόρου: 150-

20000 Hz
• Κεντρικό ηχείο: Μαγνητική θωράκιση, 3 δρόμων
• Οδηγοί κεντρικού ηχείου: 2 γούφερ 2,5", 
Θολοειδή τουίτερ 18mm

• Εύρος συχνοτήτων κεντρικού ηχείου: 150-
20000 Hz

• Αντίσταση κεντρικού ηχείου: 3 ohm
• Οδηγός υπογούφερ: Γούφερ 8" υψηλής 
απόδοσης

• Εύρος συχνοτήτων υπογούφερ: 40-150 Hz
• Αντίσταση υπογούφερ: 3 ohm
• Τύπος υπογούφερ: Παθητικό

Αξεσουάρ
• Συμπεριλαμβανόμενα αξεσουάρ: 
Τηλεχειριστήριο, 2 μπαταρίες AAA, Κεραία FM, 
Καλώδιο ρεύματος, Οδηγός γρήγορης έναρξης, 
Εγχειρίδιο χρήσεως, Φυλλάδιο παγκόσμιας 
εγγύησης, Καλώδιο HDMI

Διαστάσεις
• Διαστάσεις σετ (Π x Υ x Β): 435 x 64 x 341 χιλ.
• Βάρος συσκευής: 4 κ.
• Διαστάσεις συστήματος περιβάλλοντος ήχου 

(Π x Υ x Β): 98 x 1108 x 93 χιλ.
• Βάρος ηχείου Surround: 3,9 κ.
• Διαστάσεις κεντρικού ηχείου (Π x Υ x Β): 

370 x 104 x 87 χιλ.
• Βάρος κεντρικού ηχείου: 1,3 κ.
• Διαστάσεις υπογούφερ (Π x Υ x Β): 

295 x 375 x 295 χιλ.
• Βάρος υπογούφερ: 6,3 κ.
• Διαστάσεις συσκευασίας (Π x Υ x Β): 

1115 x 610 x 365 χιλ.
• Βάρος με την συσκευασία: 28 κ.
•
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