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 Ambisound özelliği ile HTS8100, her tür ortamda tam çok kanallı surround 

e kolayca yerleştirilebilen tek parça entegre sistem, mükemmel ses ve görüntü 

siksiz bir ev sineması deneyimi sağlar.
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ere ve her yaşam tarzına uyar
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 flat TV'lere uyan gelişmiş tasarım

n çok kaynağa bağlanıp tadını çıkartın
 flash sürücülerden fotoğraf görüntüleyen ve müzik çalan USB Direct
atif Ortam Oynatıcılardan müzik çalmak için MP3 Line-in
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Görüntü/Ekran
• Görüntü geliştirme: Yüksek Tanımlama (720p, 

1080i, 1080p), Video geliştirme, Faroudja DCDi

Ses
• Ses Sistemi: Ambisound, Dolby Dijital, DTS, Dolby 

Prologic II, Stereo
• Ses Geliştirme: Smart Surround, DoubleBass, Tiz 

ve Bas Kontrolü
• Ekolayzır ayarları: Aksiyon, Rock, Konser, Klasik, 

Drama, Jazz, MTV, RnB, Oyun, Parti, Çizgi Film, 
Dinlenme, Haberler, Spor

Hoparlörler
• Hoparlör tipleri: Ana ünite ile bütünleşik
• Hoparlör Sürücüleri: 2 x 1 inç Yumuşak Kubbe 

tweeter'lar, 6 x 2,5 inç Tam Aralıklı woofer'lar
• Hoparlör Empedansı: 6 ohm
• Subwoofer tipi: Aktif
• Subwoofer sürücüsü: 1 x 6,5 inç Uzun Menzilli 

woofer
• Subwoofer empedansı: 4 ohm
• Subwoofer frekans aralığı: 30-120 Hz

Video Oynatma
• Sıkıştırma formatları: Divx 3.11, DivX 4.x, DivX 

5.x, DivX 6.0, DivX Ultra, MPEG1, MPEG2
• Çalma Ortamı: DVD-Video, DVD+R/+RW, DVD-

R/-RW, Video CD/SVCD, CD-R/CD-RW
• Video disk oynatma sistemi: PAL, NTSC

Müzik Çalma
• Sıkıştırma formatı: MP3, WMA
• Çalma Ortamı: Ses CD'si, CD-R/RW, USB flash 

sürücü
• MP3 bit hızları: 32-256 kbps ve VBR

Resim Oynatma
• Resim sıkıştırma formatı: JPEG
• Çalma Ortamı: CD-R/RW, DVD+R/+RW, USB 

flash sürücü
• Görüntü geliştirme: Müzikli slayt gösterisi, 

Döndürme, Büyütme

Tuner/Alım/İletim
• Tuner Bantları: AM, FM
• RDS: İstasyon Adı

Bağlanılabilirlik
• Ön / Yan bağlantılar: MP3 Line-in, USB
• Arka Bağlantılar: HDMI çıkışı, Komponent Video 

çıkışı, SKART1 (CVBS, RGB çıkışı), TV girişi (3,5 
mm jak), Easy-fit hoparlör konektörleri, Ara 
bağlantı (Güç Kutusu'na)

• Subwoofer (Güç Kutusu): FM Anteni, AM/MW 
Anten, Koaksiyel Dijital giriş, AUX Girişi (cinch, 2 
çift), Ara bağlantı (Ana Ünite'ye)

Boyutlar
• Set boyutları (G x Y x D): 935 x 146 x 136 mm
• Set ağırlığı: 7 kg
• Subwoofer boyutları (G x Y x D): 

295 x 446 x 295 mm
• Subwoofer Ağırlığı: 10,5 kg
• Ambalaj boyutları (G x Y x D): 

1025 x 359 x 565 mm
• Ambalajla birlikte Ağırlık: 26,0 kg

Aksesuarlar
• Birlikte Verilen Aksesuarlar: Hızlı başlangıç 

kılavuzu, Kullanım Kılavuzu, Uzaktan Kumanda, 
Uzaktan kumanda pilleri, Tam SKART kablosu, 
MP3 Line-in kablosu, AM anteni, FM anteni, Ara 
bağlantı kablosu, Güç kablosu, Duvara montaj 
aparatı, Dünya Çapında Garanti belgesi

Güç
• Güç kaynağı: 220-240V, 50Hz
• Bekleme durumunda güç tüketimi: <1 W
•
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