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Varnost
Hvala, ker ste kupili ta izdelek.
Izdelki Sony so izdelani tako, da zagotavljajo
varnost. Nepravilna uporaba lahko povzroči hude
poškodbe, saj lahko pride do požara, električnega
udara ali prevrnitve in padca izdelka. Upoštevajte
previdnostne ukrepe, s katerimi boste preprečili
take nesreče in zagotovili varnost.
Ta navodila za uporabo prikazujejo pravilno uporabo
izdelka ter pomembne previdnostne ukrepe, ki so nujno
potrebni za preprečevanje nesreč. Ta navodila temeljito
preberite in izdelek uporabljajte pravilno. Ta navodila
shranite, saj jih boste morda še potrebovali.
Proizvajalec tega proizvoda je Sony Corporation, 1-7-1
Konan Minato-ku Tokyo, 108-0075 Japonska.
Pooblaščeni predstavnik za EMC in varnost proizvodov
je Sony Deutschland GmbH, Hedelfinger Strasse 61,
70327 Stuttgart, Nemčija. Za vse storitve ali garancijske
zadeve prosimo, da se obrnete na naslove navedene v
ločenih servisnih ali garancijskih dokumentih.

Odstranitev stojala za televizor
Oddaja stare električne in elektronske
opreme (veljavno v Evropski uniji in
ostalih evropskih državah s sistemom
ločenega zbiranja odpadkov)
Če se na izdelku ali na njegovi embalaži nahaja ta
simbol, pomeni, da z izdelkom ne smete ravnati enako
kot z drugimi gospodinjskimi odpadki. Morate ga oddati
na ustrezno zbirno mesto za recikliranje električne in
elektronske opreme. S pravilno oddajo tega izdelka
boste pomagali preprečiti negativne posledice za okolje
in zdravje ljudi, do katerih bi prišlo v primeru
neustreznega ravnanja ob odstranitvi tega izdelka.
Recikliranje materiala bo pripomoglo k ohranjevanju
naravnih virov. Podrobnejše informacije o recikliranju
tega izdelka lahko dobite pri lokalni mestni upravi, službi
oddajanja gospodinjskih odpadkov ali v trgovini, kjer ste
izdelek kupili. Odpadno električno in elektronsko
opremo lahko oddate brezplačno tudi distributerju
neposredno ob dobavi električne oz. elektronske
opreme.

OPOZORILO
POZOR
Navedeni izdelki
To stojalo je namenjeno spodaj navedenim izdelkom
Sony. Namestite ga samo na navedene izdelke.
Naslednji izdelki se lahko brez predhodnega obvestila
spremenijo, jih ni več na zalogi ali pa se ne izdelujejo več.
Prav tako nekaterih modelov v nekaterih državah ni na
voljo.
SU-B551S
SU-B461S
SU-B401S

Barvni TV LCD
KDL-55HX92x/55HX82x/55NX72x
KDL-46HX92x/46HX82x/46NX72x
KDL-40NX72x

* V dejanskih imenih modelov oznaka »x« predstavlja številke
in/ali znake posameznega modela.

Mesto identifikacijske nalepke
Nalepka s št. modela je na hrbtni strani stojala za
televizor.
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Če naslednjih previdnostnih ukrepov ne boste
upoštevali, lahko pride do požara, električnega
udara ali prevrnitve izdelka in s tem do hude
poškodbe ali smrti.

Poskrbite za ustrezne ukrepe, s
katerimi boste preprečili, da se
stojalo televizorja prevrne.
Če teh ukrepov ne zagotovite, se lahko televizor prevrne
in povzroči poškodbo.
Zasidrajte stojalo televizorja in nosilec idr., da preprečite
prevrnitev.

Stojalo za televizor morate postaviti
na trdno površino.

Okoli televizorja naj bo vedno dovolj
prostora, ki omogoča kroženje zraka.

Če stojalo za televizor postavite na
nestabilno površino, lahko izgubi
ravnotežje in se prevrne ali pade na tla.
To lahko povzroči poškodbo ali škodo.

Okoli televizorja pustite dovolj prostora, kot kaže
spodnja slika.
30 cm
10 cm

10 cm

6 cm

Na televizor, ki je nameščen na
stojalu za televizor, se ne naslanjajte
in ne obešajte.
Stojalo za televizor se lahko prevrne ali
pa televizor pade in povzroči hude
poškodbe ali smrt.

Okoli televizorja pustite najmanj toliko prostora.

Omrežni kabel
Ne prekrijte rež za hlajenje
televizorja.
Odprtine za hlajenje televizorja so
pomembne zaradi zagotavljanja
zanesljivega delovanja televizorja in
zaradi zaščite pred pregretjem.
• Odprtin za hlajenje ne prekrijte s
krpami ali drugimi tkaninami.
• Pazite, da v odprtine za hlajenje ne pridejo tekočina
ali trdi predmeti.

Na televizor ne postavljajte s
tekočino polnjenih predmetov, kot je
vaza ali lončnica.
Televizorja, priključenega v
električno omrežje, ne uporabljajte
blizu vode, na primer blizu kadi,
umivalnika, kuhinjskega korita,
mokre kleti ali bazena idr.
Televizorja ne namestite na mesto,
kjer bo izpostavljen visokim
temperaturam, na primer na
neposredno sončno svetlobo ali
blizu radiatorja ali grelca.
Televizor se lahko v takih pogojih pregreje, kar lahko
povzroči poškodbo ohišja in/ali okvaro televizorja.

Televizorja ne namestite na mesto,
kjer bo izpostavljen neposrednemu
pretoku zraka iz klimatske naprave.

• Za priključitev televizorja uporabite vtič z
ozemljitvenim omrežnim kablom s tremi žicami in
zaščitni ozemljitveni priključek.
• Uporabite samo omrežni kabel znamke Sony, ne
uporabljajte drugih znamk.
• Pazite, da pri namestitvi televizorja na stojalo za
televizor ne preščipnete omrežnega ali povezovalnega
kabla. Če je omrežni ali povezovalni kabel
poškodovan, lahko pride do požara ali električnega
udara.
• Pazite, da pri prenašanju stojala za
televizor ne stopite na omrežni ali
povezovalni kabel. Tako se lahko
omrežni ali povezovalni kabel
poškoduje, zaradi česar lahko pride
do požara ali električnega udara.
• Če se spotaknete ob omrežni ali
povezovalni kabel, se lahko stojalo za televizor
prevrne in povzroči poškodbe.
• Ko omrežni kabel izključite iz vtičnice, v stojalu za
televizor ni več električne energije.

OPOMBA O napajalnem vmesniku
Opozorilo
Te naprave ne izpostavljajte dežju ali vlagi in tako
zmanjšajte nevarnost požara ali električnega udara.
Na napravo ne postavljajte s tekočino polnjenih
predmetov, kot je vaza, in tako zmanjšajte nevarnost
požara ali električnega udara.
Opreme ne namestite v zaprt prostor, na primer na
knjižno polico ali podobno enoto.
• Poskrbite, da je vtičnica blizu opreme in da je dostop
do nje neoviran.
• Uporabite priloženi napajalni vmesnik in omrežni
kabel.
• Ne uporabljajte drugega napajalnega vmesnika. To
lahko namreč povzroči okvaro.
• Priključite napajalni vmesnik v vtičnico, do katere
imate neoviran dostop.

V televizorju se lahko nabere vlaga, ki lahko povzroči
okvaro.

(Nadaljevanje)
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• Omrežnega kabla ne zvijte okoli
napajalnega vmesnika. Notranji
vodniki se lahko prelomijo in/ali
povzročijo okvaro televizorja.
• Napajalnega vmesnika se ne
dotikajte z mokrimi rokami.
• Če opazite nenavadno delovanje napajalnega
vmesnika, ga takoj izključite iz vtičnice.
• Televizor je izključen iz vira napajanja šele takrat, ko
izključite vtičnico iz omrežja – ni dovolj, da televizor
izklopite.

POZOR
Če naslednjih previdnostnih ukrepov ne boste
upoštevali, lahko pride do poškodbe ali škode
na predmetih.

Opremo namestite samo na
navedeni izdelek.
To stojalo za televizor je namenjeno samo navedenemu
izdelku. Če opremo namestite na drug izdelek, lahko ta
pade ali se zlomi in povzroči poškodbe. Slike v teh
navodilih prikazujejo model KDL-40NX72x, če ni
drugače navedeno.

Namestitev naj opravita vsaj dve
osebi.
Namestitev televizorja na stojalo za televizor naj
opravita vsaj dve osebi. Če televizor namešča ena oseba
sama, lahko pride do nesreče ali poškodbe.

Stojala za televizor ne spreminjajte.
Ta lahko namreč pade in povzroči poškodbo.

Pri pritrditvi televizorja upoštevajte
navodila.
Vijake ustrezno privijte. Če televizor ni varno nameščen,
lahko pade in povzroči poškodbo.

Pri sestavljanju pazite na roke in
prste.
• Ne premikajte stojala za televizor, tako da ga držite za
vrat.
• Pri nameščanju televizorja pazite na roke in prste.

PREVIDNOSTNI
UKREPI

Pritrdite televizor.
Televizor pritrdite na stojalo za televizor s priloženimi
vijaki. Če televizor ni varno nameščen, lahko pade ali pa
se stojalo za televizor prevrne in povzroči poškodbo.

Opombe o namestitvi
Stojala za televizor ne namestite na neravno ali nagnjeno
površino. Temu se izognete z naslednjimi previdnostnimi
ukrepi.
– Če stojalo za televizor namestite na mehko
površino, na primer na tekstilni podstavek ali
preprogo, pod televizor postavite desko.
– Televizorja ne namestite na mesta, kjer bo
izpostavljen neposredni sončni svetlobi, ali blizu
grelca.
– Televizorja ne namestite v vroč ali vlažen prostor ali
zunaj.

Opombe o uporabi
Čiščenje
Stojalo za televizor ohranite čisto, tako da ga občasno
obrišete s suho mehko krpo. Trdovratne madeže
odstranite, tako da krpo omočite z blago milnico. Stojalo
potem obrišite še s suho mehko krpo. Ne uporabljajte
kemikalij, kot sta razredčilo ali bencin, saj te
poškodujejo lak na stojalu za televizor.

Viri napajanja
• Če stojala za televizor dlje časa ne boste uporabljali,
ne pozabiti izključiti stojala za televizor iz vtičnice.
Omrežni kabel izključite, tako da primete za vtič –
nikoli ne vlecite kabla.
• Omrežni kabel sme zamenjati samo pooblaščeno
servisno osebje.

Delovanje
Izklopite in izključite stojalo za televizor, preden
priključite druge komponente.

Avtorske pravice
To stojalo za televizor uporablja prostorski zvočni sistem
Dolby* Digital in Pro Logic Surround ter digitalni
prostorski zvočni sistem DTS**.
* Izdelano po licenci podjetja Dolby Laboratories.
Dolby, Pro Logic in simbol dvojnega D so blagovne znamke
družbe Dolby Laboratories.
** Izdelano po licenci patentov št.
5.451.942; 5.956.674; 5.974.380; 5.978.762; 6.487.535 in drugih
potrjenih patentov ali patentov, ki čakajo na potrditev, v
ZDA in po svetu. DTS in povezani simbol sta registrirani
blagovni znamki, DTS Digital Surround in logotipi DTS pa
so blagovne znamke družbe DTS, Inc. Izdelek vključuje
programsko opremo. © DTS, Inc. Vse pravice pridržane.

To stojalo za televizor uporablja tehnologijo HDMI™
(High-Definition Multimedia Interface).
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HDMI, logotip HDMI in High-Definition Multimedia
Interface so blagovne znamke ali zaščitene blagovne
znamke podjetja HDMI Licensing LLC v Združenih
državah in drugih državah.
»BRAVIA« je blagovna znamka podjetja Sony
Corporation.
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Opomba o odstranjevanju embalaže stojala za
televizor
Pri odstranjevanju embalaže držite stojalo za televizor in z
njim ravnajte previdno.

Pred namestitvijo televizorja premislite o
najustreznejšem mestu in stojalo za televizor
odložite.

1. korak:
Preverjanje delov
Ime

Televizor je težek, zato vam priporočamo, da se najprej
odločite glede mesta namestitve in nato na izbranem mestu
sestavite stojalo za televizor.

Količina

Stojalo
1

Hrbtni pokrov L*

Hrbtni pokrov D*

1

1

Spoj
1

Vrat
1

Distančnik za vrat**

1

Vijak za pritrditev vratu stojala
za televizor
(PSW5 × 16) (× 3)
Vijak za pritrditev spoja
(PSW5 × 16) (× 3)

6

Vijak za vrat
(PSW4 × 12)

4

Napajalni vmesnik (ACDP-001)

1

Omrežni kabel
Kabel HDMI za visoke hitrosti

1

Navodila za uporabo

1

Garancijska izjava
* Samo pri modelu SU-B551S.
** Samo pri modelih SU-B551S/461S.
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OPOZORILO
Če omrežni kabel priščipnete pod ali med kose opreme, lahko
pride do kratkega stika ali električnega udara. Če se
spotaknete ob omrežni ali povezovalni kabel, se lahko stojalo
za televizor prevrne in povzroči poškodbe.

Če želite odstraniti namizno stojalo s televizorja, glejte
navodila za uporabo, ki so bila priložena vašemu televizorju.

2. korak:
Namestitev televizorja

2

Pred sestavljanjem

Vrat in distančnik za vrat (samo
za KDL-55HX82x/46HX82x/
55NX72x/46NX72x) privijte na
stojalo za televizor s štirimi vijaki
za vrat (PSW4 × 12) (priloženi).

• Pred začetkom dela poiščite križni izvijač, katerega velikost
ustreza vijakom.

Vijak za vrat
(PSW4 × 12)

• Če uporabljate električni izvijač,
nastavite navor na približno
1,5 N·m {15 kgf·cm}.
12 cm ~

1

Vrat

Nastavite distančnik za vrat na
stojalo za televizor.
Z distančnikom za vrat prilagodite višino vratu in
televizorja.
Ne pozabite pritrditi distančnika za vrat.
Samo za KDL-55HX82x/46HX82x/55NX72x/
46NX72x:

3

Pri premikanju televizorja držite
televizor, kot kaže spodnja slika.

Distančnik za vrat

(Nadaljevanje)
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4

Privijte priloženi spoj na hrbtni
del televizorja s tremi vijaki
(PSW5 × 16) (priloženi).

6

Potisnite priloženi spoj navzgor, da se zatakne.

Pritrdite televizor na stojalo za
televizor s tremi vijak za
pritrditev vratu stojala za
televizor (PSW5 × 16) (priloženi).

Vijak za pritrditev spoja
(PSW5 × 16)

Spoj

Vijak za pritrditev
vratu stojala za
televizor
(PSW5 × 16)

~
• Odstranjene vijake shranite.
• Ko s televizorja odstranjujete namizno stojalo, položite
televizor na trdno delovno površino, ki je večja od
zaslona, tako da je zaslon obrnjen navzdol.
• Na delovno površino prej položite mehko tkanino, da
preprečite okvaro površine zaslona LCD.
POZOR
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Na stojalo za televizor namestite
hrbtni pokrov. (Samo pri modelu
SU-B551S)

• Če na površino zaslona pritisnete ali po njem udarite,
se lahko zaslon LCD zlomi ali poškoduje.

• Zaslon položite na trdno in ravno površino, namizno
stojalo pa naj sega čez rob površine.
Če bosta zaslon in podnožje namiznega stojala v isti
ravnini, lahko postane površina nestabilna in zaslon se
lahko poškoduje.

5

Namestite televizor na stojalo za
televizor.
Televizor namestite, tako da ga nataknete na utor
stojala za televizor.
Hrbtni pokrov

Puščica kaže sprednjo stran stojala
televizorja.
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Povezovanje kablov.
Uporabite objemko za kable, ki je priložena
televizorju.

3. korak:
Varnostni ukrepi za
preprečevanje
prevračanja
OPOZORILO

Poskrbite za ustrezne ukrepe, s katerimi boste
preprečili, da se stojalo za televizor prevrne in
povzroči morebitno poškodbo ali škodo.

~
• Omrežnega kabla ne zvežite skupaj z drugimi kabli.

1 V ploščo vstavite lesni vijak (premer 4 mm, ni
priložen).
2 V luknjo za vijak na stojalu za televizor vstavite
strojni vijak (M4 × 16, niso priloženi).
3 Z močno vrvico (ni priložena) povežite lesni in
strojni vijak.
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4. korak:
Povezovanje televizorja
in predvajalnika

Opombe o povezavah HDMI
• Uporabite kabel HDMI za visoke hitrosti. Če

•
•

Priključite kabel HDMI v
priključek HDMI IN 1 na
televizorju in stojalu za televizor.
Če s kabli HDMI priključite komponente, ki so
združljive s funkcijo Sony »BRAVIA« Sync, lahko
poenostavite uporabo komponent, tako da v
televizorju nastavite funkcijo Nadzor za HDMI.

•

•
•

Predvajalnik diskov
Blu-ray Disc idr.

•
•

Kabel HDMI
(priložen)
Kabel HDMI
(ni priložen)

~
• Kabla HDMI ne uporabljajte za priključitev
računalnika.

• Stojalo za televizor je združljivo s funkcijo ARC
(Audio Return Channel). Če stojalo za televizor s
kablom HDMI povežete s priključkom HDMI IN 1 na
televizorju, ki je združljiv s funkcijo ARC, vam ni treba
povezati televizorja in stojala za televizor z digitalnim
optičnim kablom.
• Če je televizor združljiv s funkcijo ARC, je zraven
priključka HDMI na televizorju prikazana oznaka
»ARC«. Funkcije ARC ne morete uporabljati, če
vhodni priključek HDMI ni združljiv s funkcijo ARC,
tudi če vanj priključite kabel HDMI.
• Funkcija ARC je na voljo le, če je funkcija Nadzor za
HDMI vključena.
z
• Signal HDMI bo po kablu HDMI tekel iz priključene
komponente v televizor, tudi če je stojalo za televizor
izključeno (način aktivne pripravljenosti). Tako boste
lahko slike in zvok iz komponente predvajali na
televizorju.
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uporabite standardni kabel HDMI ali kabel za
ločljivost 1080p, funkcijo Deep Colour ali za slike 3D,
slike morda ne bodo pravilno prikazane.
Priporočamo, da uporabite kabel, ki ga je odobrila
družba HDMI.
Če je slika slaba ali ne slišite zvoka iz komponente, ki
je povezana s kablom HDMI, preverite nastavitve
priključene komponente.
Priključena komponenta morda zavira avdio signale
(frekvenca vzorčenja, bitna dolžina idr.) iz priključka
HDMI.
Sprememba frekvence vzorčenja ali števila kanalov
izhodnih avdio signalov v komponenti lahko povzroči
začasno motnjo zvoka.
Če priključena komponenta ni združljiva s tehnologijo
zaščite avtorskih pravic (HDCP), sta lahko slika in/ali
zvok iz priključka HDMI TV OUT popačena ali se ne
predvajata.
V tem primeru preverite tehnične podatke priključene
komponente.
Odsvetujemo uporabo kabla za pretvorbo iz HDMI v
DVI.
Sistem podpira prenos Deep Colour, »x.v.Colour« in
3D.

5. korak:
Priključitev omrežnega
kabla
Priključite vse komponente in televizor v stojalo za
televizor in šele nato vključite omrežni kabel
napajalnega vmesnika stojala za televizor v
vtičnico.

6. korak:
Nastavitve televizorja
1 Izberite »Vključeno« za funkcijo »Nadzor za
HDMI«.
Pritisnite tipko HOME na daljinskem
upravljalniku in izberite meni:
Nastavitve >
Zunanji vhodi >
Nastavitev HDMI > Nadzor za HDMI >
Vključeno
2 Izberite »Avdio sistem« v meniju »Zvočniki«.
Pritisnite tipko SYNC MENU na daljinskem
upravljalniku in izberite meni:
Zvočniki > Avdio sistem
~
• Ko končate nastavitve v 1. in 2. koraku, začne
indikator napajanja : svetiti zeleno.
z

• Način Izbor prizora
To stojalo za televizor se samodejno sinhronizira z
nastavitvami zvoka televizorja in hkrati uporablja
funkcijo Izbor prizora, s katero lahko izberete želeni
zvok za izbrani prizor.
Če želite spremeniti zvok, spremenite nastavitve zvoka
televizorja.

~
• Stojalo za televizor vključite v vtičnico, do katere
imate neoviran dostop. Če opazite nenavadno
delovanje stojala za televizor, takoj izključite glavni
vtič iz vtičnice.

Izbor prizora
HDMI1
Samodejno
Splošno
Kino
Šport
Glasba
Animacija
Fotografije
Igre
Grafika

• Prilagodilnik položaja
Če za možnost »Nadzor zunanje naprave« izberete
»Vključeno«, bo stojalo za televizor prilagodilo glasnost
levega in desnega zvočnika glede na kot gledanja.
(Nastavitev televizorja)
Če želite izbrati »Prilagodilnik položaja«, pritisnite tipko
HOME in izberite
> Sistemske nastavitve >
Prilagodilnik položaja > želeno možnost.
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Odpravljanje težav

Indikator

Zvok
Ni zvoka:
• Preverite povezavo kabla HDMI.
• Preverite nastavitve funkcij »Nadzor za HDMI«
in »Avdio sistem« v 6. koraku (stran 11).
Uporaba slušalk:
• V razdelku »Zvočniki« spremenite izbiro iz
»Avdio sistem« v »TV-zvočnik«.
Uporaba dvojnega zvoka digitalnega prenosa TV:
• Pri nekaterih prenosih zvoka ni možno
preklopiti. Spremenite izbiro nastavitve
»Digitalni zvočni izhod« iz »Samodejno« v
»PCM«.
Uporaba zunanje opreme z dvojnim zvokom:
• Če zvoka ni možno preklopiti, spremenite
nastavitev avdio izhoda zunanje opreme in tako
vklopite PCM.
Indikator
Televizor je vklopljen, vendar indikator napajanja :
stojala za televizor ne sveti:
• Preverite, ali je omrežni kabel napajalnega
vmesnika vključen v vtičnico.
• Obrnite se na službo za podporo strankam.
Indikator napajanja : utripa rdeče:
• V izdelku je morda prišlo do okvare. Preverite
število utripov indikatorja LED in se obrnite na
servisni center Sony.
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1 Indikator napajanja :
Sveti tako:
Zeleno: Stojalo za televizor je vključeno. (Za
nastavitev »Zvočniki« je izbrana
možnost »Avdio sistem«.)
Ne sveti: Stojalo za televizor je v pripravljenosti
ali izključeno.
2 Indikatorji avdio formata
Svetijo glede na avdio format, ki ga predvaja
stojalo za televizor.
D: Dolby Digital
DTS
PLII: Dolby Pro Logic II

HDMI

Tehnični podatki
33,6 cm

6,4 cm
3,8 cm

Mere: cm

SU-B551S

SU-B461S

SU-B401S

A

10,2

11,8

11,0

B

19,0

15,9

15,1

C

127,6

107,9

94,4

55HX92x:
79,6

46HX92x:
68,6

–

55HX82x:
79,8

46HX82x:
68,7

–

55NX72x:
79,7

46NX72x:
68,7

40NX72x:
61,2

29,2

27,7

26,1

6,3 kg

5,6 kg

4,9 kg

D

E
Teža stojala:

Ojačevalnik
Nazivna izhodna
moč

Spredaj: 10 W + 10 W, (za vsak
kanal) 8 ohmov, 1 kHz, THD manj
kot 1%
Nizkotonski zvočnik: 20 W,
6 ohmov, 100 Hz,
THD manj kot 1%

Priključek
Priključek HDMI™
Video vhodi/izhodi 720 × 480p (60 Hz) 16:9
1280 × 720p (60 Hz) 16:9
1920 × 1080i (60 Hz) 16:9
1280 × 720p (50 Hz) 16:9
720 (1440) × 480i (60 Hz) 4:3
720 (1440) × 480i (60 Hz) 16:9
720 (1440) × 576i (50 Hz) 4:3
720 (1440) × 576i (50 Hz) 16:9
1920 × 1080p (60 Hz) 16:9
720 × 576p (50 Hz) 16:9
1920 × 1080i (50 Hz) 16:9
1920 × 1080p (50 Hz) 16:9
1920 × 1080p (24 Hz) 16:9
1920 × 1080p (30 Hz) 16:9
1280 × 720p (24 Hz) 16:9
1280 × 720p (30 Hz) 16:9
Deep Colour: 30/36-bitno
Video vhodi/
1280 × 720p@59,94/60 Hz
izhodi (3D)
Pakiranje okvirjev
1920 × 1080i@59,94/60 Hz
Pakiranje okvirjev
1920 × 1080i@59,94/60 Hz
Slika ob sliki (polovično)
1920 × 1080p@59,94/60 Hz
Slika ob sliki (polovično)
1280 × 720p@50 Hz
Pakiranje okvirjev
1920 × 1080i@50 Hz
Pakiranje okvirjev
1920 × 1080i@50 Hz
Slika ob sliki (polovično)
1920 × 1080p@50 Hz
Slika ob sliki (polovično)
1920 × 1080p@24 Hz
Pakiranje okvirjev
Deep Colour: 30/36-bitno
Avdio vhodi
Linearni PCM, 2/5.1/7.1 kan.
Dolby Digital
DTS
Vsak signal je združljiv s frekvenco
32, 44,1, 48 kHz.
Zvočniki
Sprednji zvočnik
Sistem zvočnikov
Zvočnik

2-smerni, 2 gonilnika, vrsta bass
reflex
Nizkotonski zvočnik: 30 × 100 mm,
stožčast ×1
Visokotonski zvočnik: 30 mm,
stožčast

Nizkotonski zvočnik
Sistem zvočnikov
Zvočnik

Nizkotonski zvočnik, vrsta bass
reflex
70 mm, stožčast

(Nadaljevanje)
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Splošno
Zahteve za
100–240 V, 50/60 Hz
napajanje
Poraba energije
Med delovanjem: 12 W
V pripravljenosti: 0,7 W
• Poraba energije v pripravljenosti: 0,7 W
• V nekatere plošče tiskanega vezja niso vgrajeni
halogenirani zaviralci gorenja.
• Več kot 85 % učinkovitega izkoristka energije
ojačevalnika je možno doseči s popolnoma
digitalnim ojačevalnikom S-Master.
Oblika in tehnični podatki se lahko spremenijo brez
predhodnega obvestila.
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