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α Ambisound, το HTS8100 αποδίδει πλήρη πολυκαναλικό περιβάλλοντα ήχο σε 

 δωµάτιο. Το ενιαίο ενσωµατωµένο σύστηµα ταιριάζει εύκολα µε το σπίτι παρέχοντάς 

η εµπειρία οικιακού κινηµατογράφου µε εξαιρετική ποιότητα ήχου και εικόνας.

νεύει τον ήχο
isound για πλήρη πολυκαναλικό περιβάλλοντα ήχο, χωρίς προβλήµατα
νος περιβάλλων ήχος για αυτόµατη βελτιστοποίηση των ρυθµίσεων περιβάλλοντος
bleBASS για µια πλούσια εµπειρία µπάσων
ακά θολοειδή τουίτερ για ευκρίνεια

νεύει τα βίντεο
DMI 1080p αυξάνει την ευκρίνεια για καθαρότερες εικόνες

udja DCDi για απίστευτα ευκρινή εικόνα υψηλής ποιότητας

ζει σε κάθε χώρο και σε κάθε lifestyle
ηµα Soundbar σε κοµψό ενσωµατωµένο σχεδιασµό ενιαίας µονάδας

ψή σχεδίαση που ταιριάζει µε οποιαδήποτε Flat TV

θείτε και απολαύστε πολλές πηγές
 Direct για αναπαραγωγή φωτογραφιών και µουσικής από µονάδες USB flash
δος MP3 για αναπαραγωγή µουσικής από φορητά media player
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Εικόνα/Οθόνη
• Βελτίωση εικόνας: Υψηλή ευκρίνεια (720p, 1080i, 

1080p), Αύξηση κλιµάκωσης εικόνας, Faroudja 
DCDi

Ήχος
• Σύστηµα ήχου: Ambisound, Dolby Digital, DTS, 

Dolby Prologic II, Στερεοφωνικό
• Ενίσχυση ήχου: Smart Surround, DoubleBass, 

Έλεγχος πρίµων και µπάσων
• Ρυθµίσεις ισοσταθµιστής: ∆ράση, Ροκ, Συναυλία, 

Κλασική, ∆ράµα, Τζαζ, MTV, RnB, Παιχνίδι, Π
άρτι, Κινούµενα σχέδια, Λάουντζ, Ειδήσεις, Σπορ

Ηχεία
• Τύποι ηχείων: Ενοποίηση µε κύρια µονάδα
• Οδηγοί ηχείων: 2 µαλακά θολοειδή τουίτερ 1", 6 

γούφερ πλήρους εύρους 2,5"
• Εµπέδηση ηχείου: 6 ohm
• Τύπος υπογούφερ: Ενεργό
• Οδηγός υπογούφερ: 1 γούφερ long throw 6,5"
• Αντίσταση υπογούφερ: 4 ohm
• Εύρος συχνοτήτων υπογούφερ: 30-120 Hz

Αναπαραγωγή βίντεο
• Φορµά συµπίεσης: Divx 3.11, DivX 4.x, DivX 5.x, 

DivX 6.0, DivX Ultra, MPEG1, MPEG2
• Μέσα αναπαραγωγής: Εικόνα DVD, DVD+R/

+RW, DVD-R/-RW, Video CD/SVCD, CD-R/
CD-RW

• Σύστηµα αναπαραγωγής δίσκων βίντεο: PAL, 
NTSC

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

flash drive
• Ρυθµός bit MP3: 32-256 kbps και VBR

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

USB flash drive
• Βελτίωση εικόνας: Slideshow µε αναπαραγωγή 

µουσικής, Περιστροφή, Ζουµ

∆έκτης/Λήψη/Μετάδοση
• Ζώνες δέκτη: AM, FM
• RDS: Όνοµα σταθµού

Συνδεσιµότητα
• Μπροστινές / πλαϊνές υποδοχές σύνδεσης: 

Είσοδος MP3, USB
• Πίσω συνδέσεις: Έξοδος HDMI, Έξοδος βίντεο 

συνιστωσών, SCART1 (έξοδος CVBS, RGB), 
Είσοδος TV (υποδοχή 3,5 χιλ.), Υποδοχές ηχείων 
για εύκολη εφαρµογή, ∆ιασύνδεση (σε κουτί 
ρεύµατος)

• Υπογούφερ (κουτί ρεύµατος): Κεραία FM, Κεραία 
AM/MW, Ψηφιακή οµοαξονική είσοδος, Είσοδος 
AUX (cinch, 2 ζεύγη), ∆ιασύνδεση (σε κύρια 
µονάδα)

∆ιαστάσεις
• ∆ιαστάσεις σετ (Π x Υ x Β): 935 x 146 x 136 χιλ.
• Βάρος συσκευής: 7 κ.
• ∆ιαστάσεις υπογούφερ (Π x Υ x Β): 

295 x 446 x 295 χιλ.
• Βάρος υπογούφερ: 10,5 κ.
• ∆ιαστάσεις συσκευασίας (Π x Υ x Β): 

1025 x 359 x 565 χιλ.
• Βάρος µε την συσκευασία: 26,0 κ.

Αξεσουάρ
• Συµπεριλαµβανόµενα αξεσουάρ: Οδηγός 

γρήγορης έναρξης, Εγχειρίδιο χρήσεως, 
Τηλεχειριστήριο, Μπαταρίες για τηλεχειριστήριο, 
Καλώδιο Full SCART, Καλώδιο εισόδου MP3, 
Κεραία ΑΜ, Κεραία FM, Καλώδιο διασύνδεσης, 
Καλώδιο ρεύµατος, Στήριγµα ανάρτησης στον 
τοίχο, Φυλλάδιο παγκόσµιας εγγύησης

Ρεύµα
• Τροφοδοσία ρεύµατος: 220-240 V, 50 Hz
• Κατανάλωση ρεύµατος κατά την αναµονή: <1 W
•
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