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Yeni Soundbar boyutu

Ambisound ile
Herhangi bir odada, tek parçalı entegre bir sistemde 5.1 surround deneyimini yaşayın. 
Mükemmel ses ve görüntü kalitesi sunan bu Ambisound özellikli SoundBar, tüm flat 
TV'lerin altına şık bir şekilde oturur.

Dinleyin
• Daha az hoparlörden 5.1 surround ses için Ambisound
• Yumușak kubbe tweeter'lar ve DoubleBASS ile mükemmel ses kalitesi
• FullSound™, MP3'lerde CD dinleme deneyimi yașatır

Yașayın
• Dahili hoparlörler, amplifikatörler ve DVD oynatıcı ile SoundBar
• 42 inç ve üstü TV'ler için optimum uygunluk ile her tür flat TV ile uyumludur
• Kolay oynatma ve ses kontrolü için dokunmatik ekran kontrolleri

Görün
• HDMI 1080p, daha net görüntüler için yüksek tanımlamaya geliștirme
• Son derece net, yüksek kaliteli video için Faroudja DCDi

Bağlanın
• Ekranda kontrolle medya oynatımı için iPod'unuzu bağlayın
• Yüksek hızlı USB 2.0 Bağlantısı, USB flash sürücülerden video/müzik oynatır
• EasyLink, tek uzaktan kumandayla tüm EasyLink ürünlerini kontrol eder



 Ambisound
Ambisound teknolojisi, daha az hoparlörle 
gerçek anlamda sarmalayan çok kanallı 
surround ses sağlar. Oturma konumu, oda șekli 
veya boyutunun getirdiği kısıtlamalar ile çok 
sayıda hoparlör ve kablo dağınıklığı olmadan 
içine alan bir 5.1 ses deneyimi sunar. 
Psikoakustik olgu, sıralı ișlem ve hassas açılı 
sürücü konumlandırma özelliklerinin bir araya 
gelen etkisi ile Ambisound, daha az 
hoparlörden daha fazla ses iletir.

SoundBar
SoundBar, sıra dıșı bir film deneyimi için üstün 
5.1 surround ses sağlayan eksiksiz hepsi bir 
arada bir ev sinema çözümüdür. Hoparlör, 
amplifikatör ve DVD oynatıcı barındıran 
SoundBar, televizyonunuzun altında ihtiyacınız 
olan tek șeydir. Oturma odanızı istediğiniz 
șekilde tutmanıza olanak verirken, 
arkadașlarınız ve ailenizle paylaștığınız film 

anları için muhteșem çok kanallı ses deneyimi 
sağlar.

iPod cihazınızı bağlayın
Ev sinema sisteminize dahil olan bağlantı 
istasyonu, iPod'unuzdan film, müzik ve fotoğraf 
oynatmanıza olanak verir. Üstelik, ev sinema 
sisteminin uzaktan kumandasıyla iPod'unuzu 
kontrol edebilir ve TV ekranında iPod'un 
içeriğine göz atabilirsiniz. Dock cihazı, mutlak 
rahatlık ve kullanım kolaylığıyla tașınabilir 
eğlenceyi evinize getirir.

Faroudja DCDi
Faroudja DCDi ile așamalı tarama özelliğine 
sahip TV'lerde son derece net ve yüksek kaliteli 
görüntü keyfini çıkarın. Bu özellik, hareketli 
görüntüler içeren standart geçmeli video 
izlenirken meydana gelen titreșimli kenarları 
önleyerek hareketli sahnelerin doğal 
görülmesini sağlar. Daha net görüntülerle 
izleme deneyiminizi bir sonraki așamaya tașıyın

Yüksek hızlı USB 2.0 Bağlantısı
Evrensel Seri Veri Yolu veya USB, PC'leri çevre 
birimlerine ve elektronik cihazlara kolayca 
bağlamak için kullanılan bir protokol 
standardıdır. Yüksek Hızlı USB cihazların veri 
aktarım hızı, orijinal USB'lerin 12 Mb/s üzerine 
çıkarak 480 Mb/s'ye kadar ulașır. Yüksek Hızlı 
USB 2.0 Bağlantısı ile yapmanız gereken tek șey, 
USB cihazınızı takmak, film, müzik veya 
fotoğrafı seçmek ve hemen oynatmak.

EasyLink
EasyLink, tek bir uzaktan kumandayla birden 
çok cihazı kontrol etmenizi sağlar. HDMI 
kablosu aracılığıyla, cihazlar arasında ișlevsellik 
paylașımı için endüstri standardı HDMI CEC 
protokolünü kullanır. Tek bir düğmeye 
dokunarak, bağlanmıș tüm HDMI CEC uyumlu 
cihazları aynı anda çalıștırabilirsiniz. Bekleme ve 
oynatma gibi ișlemler artık büyük bir kolaylıkla 
gerçekleștirilebilir.
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Görüntü/Ekran
• Görüntü geliștirme: Yüksek Tanımlama (720p, 

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

Ses
• Ses Sistemi: Ambisound, Dolby Dijital, Dolby 

Prologic II, DTS, Stereo
• Ses Geliștirme: Smart Surround, DoubleBass, Tiz 

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

Drama, Jazz, Oyun, Parti, Haberler, Spor

Hoparlörler
• Hoparlör tipleri: Ana ünite ile bütünleșik
• Hoparlör Sürücüleri: 2 x 1 inç Yumușak 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: 35-200 Hz

Video Oynatma
• Sıkıștırma formatları: DivX 3.11, DivX 4.x, DivX 

5.x, DivX 6.0, DivX Ultra, MPEG1, MPEG2, WMV 
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• 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
• Sıkıștırma 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 Sıkıștırma Formatı: JPEG
• Çalma Ortamı: CD-R/RW, DVD+R/+RW, USB 

flash sürücü
• Görüntü Geliștirme: Müzikli slayt gösterisi, 

Döndürme, Büyütme

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

Bağlanabilirlik
• Ön / Yan bağlantılar: Dock konektörü, USB, MP3 

Line-in
• Arka Bağlantılar: HDMI çıkıșı, Komponent Video 

çıkıșı, SKART1 (CVBS, RGB çıkıșı), TV giriși (ses, 
cinch), Easy-fit hoparlör konektörleri, Ara bağlantı 
(Güç Kutusu'na), AUX giriși

• Subwoofer (Güç Kutusu): FM Anteni, Koaksiyel 
Dijital giriș, AUX Giriși (cinch, 2 çift), Ara bağlantı 
(Ana Ünite'ye), Optik dijital giriș

Boyutlar
• Set boyutları (G x Y x D): 1047 x 174 x 154 mm
• Set ağırlığı: 8,9 kg
• Subwoofer boyutları (G x Y x D): 

322 x 425 x 322 mm
• Subwoofer Ağırlığı: 12,7 kg
• Ambalaj boyutları (G x Y x D): 

1120 x 388 x 598 mm
• Ambalajla birlikte Ağırlık: 30 kg

Aksesuarlar
• Birlikte Verilen Aksesuarlar: Hızlı bașlangıç 

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

Güç
• Güç kaynağı: 220-240V, 50Hz
• Bekleme durumunda güç tüketimi: <0,3 W
•
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