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Home Theater 5.1

Redarea discurilor Blu-ray

HTS7540
Savuraţi o experienţă cinematografică totală în propria locuinţă
cu redarea discurilor Blu-ray
Acest sistem furnizează imagini de înaltă definiţie şi sunet surround cu un design elegant 
şi finisaj din aluminiu de calitate. Boxele furnizează sunet surround de înaltă fidelitate 
pentru a vă oferi o experienţă cinematografică în propria locuinţă.

Experienţă audio superioară
• Amplificator digital avansat pentru un sunet mai clar și mai puternic
• Tehnologie DoubleBASS pentru bas mai puternic și mai profund
• Tweetere Soft Dome pentru claritate pură a sunetului și a vocii
• Clear Voice pentru sunete vocale mai clare în filme și muzică
• cu FullSound™ pentru a aduce la viaţă muzica MP3
• Dolby TrueHD și DTS-HD pentru sunet surround de înaltă fidelitate

Conceput pentru sporirea spaţiului de locuit
• Energy Star pentru eficienţă energetică și consum redus
• Design elegant cu finisaj din aluminiu și stative de sticlă

Conectaţi-vă și savuraţi toate tipurile de divertisment
• Redare Blu-ray pentru imagini HD clare, la rezoluţie 1080p
• BD-Live* (Profil 2.0) pentru a vă bucura de conţinutul Blu-ray online bonus
• EasyLink pentru a controla toate dispozitivele HDMI CEC printr-o singură telecomandă
• Conexiunea USB 2.0 de mare viteză redă clipuri video/muzică de pe memorie flash USB



 Dolby TrueHD și DTS-HD

Dolby TrueHD și DTS-HD Master Audio 
Essential oferă cel mai curat sunet de pe 
discurile Blu-ray. Sunetul audio reprodus este 
efectiv imposibil de distins de un sunet de 
studio, astfel încât auziţi ceea ce creatorii au 
intenţionat. Dolby TrueHD și DTS-HD Master 
Audio Essential vă completează experienţa de 
divertisment de înaltă definiţie.

Tehnologie DoubleBASS

DoubleBASS asigură faptul că veţi auzi chiar și 
cele mai joase tonuri de bas din subwoofere de 
dimensiuni compacte. Captează frecvenţele 
joase și le recreează în domeniul audibil al 
subwooferului - oferind un sunet cu mai multă 
forţă și complexitate și făcându-vă să trăiţi o 
experienţă audio completă, fără compromisuri.

Redarea discurilor Blu-ray
Discurile Blu-ray au capacitatea de a transporta 
informaţii de înaltă definiţie, împreună cu 

imagini în rezoluţia 1920 x 1080 proprietară 
imaginilor de înaltă definiţie. Scenele prind viaţă 
pe măsură ce detaliile vă asaltează, mișcările 
sunt mai line și imaginile devin clare. Blu-ray 
oferă de asemenea un sunet surround 
necomprimat - astfel încât experienţa dvs. 
audio devine incredibil de reală. Capacitatea 
mare de stocare a discurilor Blu-ray permite 
includerea multor posibilităţi interactive. 
Navigarea impecabilă în timpul redării și alte 
caracteristici antrenante, cum ar fi meniurile 
pop-up adaugă un nou nivel distracţiei la 
domiciliu.

Tweetere Soft Dome

Tweeterele Soft Dome reproduc clar 
frecvenţele înalte și medii care îmbunătăţesc 
claritatea globală a sunetului din boxe.

BD-Live (Profil 2.0)

BD-Live duce și mai departe universul înaltei 
definiţii. Primiţi conţinut actualizat conectând 

playerul Blu-ray Disc la Internet. Vă stau la 
dispoziţie lucruri noi și incitante, precum 
conţinut exclusiv descărcabil, evenimente în 
direct, chat în direct, jocuri și cumpărături on-
line. Beneficiaţi de avantajele înaltei definiţii cu 
redare Blu-ray și BD-Live.

Clear Voice

Momentele esenţiale dintr-o conversaţie sau 
versurile inspiratoare dintr-o melodie sunt 
adesea pierdute. Derularea înapoi a DVD-ului 
întrerupe distracţia, în timp ce ignorarea 
momentelor pierdute vă diminuează 
experienţa de divertisment. Clear Voice este o 
tehnologie audio inovatoare care crește 
semnificativ inteligibilitatea vocalizărilor, fie că 
este vorba de dialog sau muzică. Se asigură că 
auziţi fiecare cuvânt - astfel încât să vă bucuraţi 
la maxim de ceea ce vizionaţi.

EasyLink
EasyLink vă permite să controlaţi mai multe 
dispozitive cu ajutorul unei singure 
telecomenzi. Utilizează protocolul standard 
HDMI CEC pentru a partaja funcţionalitatea 
între dispozitive prin intermediul cablului 
HDMI. Prin atingerea unui buton, puteţi utiliza 
simultan toate echipamentele dumneavoastră 
activate și conectate la HDMI CEC. Funcţiile ca 
standby și play se pot efectua acum extrem de 
ușor.
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Imagine/Ecran
• Convertor D/A: 12 biţi / 150 MHz
• Caracteristici superioare imagine: Înaltă definiţie 

(720p, 1080i, 1080p), Scanare progresivă, 
Upscaling video

Sunet
• Putere de ieșire (RMS): 4 x 125 W, 2 x 250 W
• Putere totală (RMS): 1000 W
• Convertor D/A: 24 biţi, 192 kHz
• Răspuns în frecvenţă: 180-14000 Hz
• Coeficient semnal/zgomot: >65 dB
• Sistem audio: DTS, Dolby Digital, Dolby Prologic II, 

Stereo
• Caracteristici superioare sunet: Amplificator digital 

clasa "D", Mod Noapte
• Setări egalizator: Rock, Acţiune, Clasic, Concert, 

Dramă, Lounge, Jocuri, Sport

Redare video
• Formate de comprimare: 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

• Medii de redare: DVD-Video, CD-R/CD-RW, 
DVD+R/+RW, DVD-R/-RW, Video CD/SVCD, 
Video BD, BD-R/RE 2.0, Unitate flash USB (FAT16/
32), USB HDD (FAT32), DVD +/-R DL (strat 
dublu)

Redare audio
• Format compresie: MP3, WMA
• Medii de redare: DVD+R/+RW, CD audio, CD-R/

RW, DVD-R/-RW, Unitate flash USB
• Rate de biţi MP3: 32-256 kbps și VBR

Redare imagine statică
• Format de compresie a imaginii: JPEG
• Medii de redare: DVD+R/+RW, CD-R/RW, DVD-

R/-RW, Unitate flash USB
• Caracteristici superioare ale imaginii: Rotire, 

Zoom, Redare diapozitive cu muzică

Tuner/Recepţie/Transmisie
• Benzi pentru tuner: FM

Conectivitate
• Conexiuni frontale/laterale: Hi-Speed USB, Intrare 

Line-in MP3
• Conexiuni spate: Ieșire HDMI, Ieșire video 

Component, Ieșire video compozită (CVBS), 
Intrare AUX, Antenă FM, Conectori Easy-Fit pt. 
boxe, Ethernet, Intrare digitală coaxială, Intrare 
digitală optică

Alimentare
• Sursă de alimentare: 120/230 V CA, 50/60 Hz
• Consum în standby: < 0,8 W
• Consum de energie: 180 W

Difuzoare
• Difuzor satelit: 4 stative pentru podea, 3 căi
• Drivere pentru difuzor satelit: Tweeter Dome de 

18 mm, 2 woofere de 3" pt. medii
• Impedanţă difuzor satelit: 6 ohm
• Interval de frecvenţe difuzor satelit: 150-20000 Hz
• Difuzor central: Ecranat magnetic, 3 căi
• Drivere difuzor central: 2 woofere de 2,5", 

Tweeter Dome de 18 mm
• Interval de frecvenţe central: 150-20000 Hz
• Impedanţă difuzor central: 3 ohm
• Difuzor subwoofer: Woofer eficient de 8"
• Interval de frecvenţe subwoofer: 40-150 Hz
• Impedanţă subwoofer: 3 ohm
• Tip subwoofer: Pasiv

Accesorii
• Accesorii incluse: Telecomandă, 2 baterii AAA, 

Antenă FM, Cablu de alimentare, Ghid de iniţiere 
rapidă, Manual de utilizare, Certificat de garanţie 
internaţională, Cablu HDMI

Dimensiuni
• Dimensiuni set (L x Î x A): 435 x 64 x 341 mm
• Greutate aparat: 4 kg
• Dimensiuni boxe surround (L x Î x A): 

98 x 1108 x 93 mm
• Greutate boxă surround: 3,9 kg
• Dimensiuni boxă centrală (L x Î x A): 

370 x 104 x 87 mm
• Greutate boxă centrală: 1,3 kg
• Dimensiuni subwoofer (L x Î x A): 

295 x 375 x 295 mm
• Greutate subwoofer: 6,3 kg
• Dimensiuni ambalare (L x Î x A): 

1115 x 610 x 365 mm
• Greutate cu ambalaj inclus: 28 kg
•
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