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 technológiával fémjelzett HTS6600 rendszer csupán két hangszóró segítségével 

bcsatornás surround élményt biztosít bármilyen típusú helyiségben. A kiváló hang-és 

 nyújtó, könnyen beállítható, falra szerelhető rendszer bármilyen otthoni környezetbe illik.
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kozzon többféle forráshoz
 flash drive-on tárolt fényképek és zene USB Direct lejátszása
elejátszás MP3-bemenettel hordozható médialejátszóról
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DVD házimozirendszer
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Ambi sound



 

Kép/Kijelző
• Kép javítása: High Def (720p, 1080i), video-

túlmintavételezés, Progresszív pásztázás

Hang
• Hangrendszer: Ambisound, Dolby Digital, DTS, 

Dolby Prologic II, Sztereó
• Hangkiemelés: Smart Surround, DoubleBass, 

Magas/mély hangok szabályozása
• Hangszínszabályzó beállításai: Működés, Rock, 

Koncert, Klasszikus, Dráma, Jazz, MTV, RnB, 
Játék, Party, Rajzfilm, Szalonzene, Sport, Hírek

Hangszórók
• Hangszóró típusok: 2 x függőleges hangsugárzók
• Hangszórók: 8 x 2 hüvelykes szélessávú 

hangszórók
• Hangsugárzó impedanciája: 6 ohm
• Mélynyomó típusa: Aktív
• Mélynyomó meghajtó: 1 x 6,5 hüvelykes nagy 

löketű hangszóró
• Mélynyomó impedancia: 4 ohm
• Mélynyomó frekvenciatartománya: 30-120 Hz

Videolejátszás
• Tömörítési formátumok: Divx 3.11, DivX 4.x, 

DivX 5.x, DivX 6.0, DivX Ultra, MPEG1, MPEG2
• Adathordozók lejátszása: DVD videó, DVD+R/

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

• Videolemez lejátszási rendszer: PAL, NTSC

Hanglejátszás
• Tömörítési formátum: MP3, WMA
• Adathordozók lejátszása: Audio CD, CD-R/RW, 

USB flash meghajtó
• MP3 bitátviteli sebességek: 32-256 kb/s és VBR

Állókép lejátszás
• Képtömörítési formátum: JPEG
• Adathordozók lejátszása: CD-R/RW, DVD+R/

+RW, USB flash meghajtó
• Kép javítása: Diabemutató zenelejátszással, 

Forgatás, Nagyítás

Hangolóegység/Vétel/Adás
• Hangolási sávok: AM, FM
• RDS: Állomásnév

Csatlakoztathatóság
• Elülső/oldalsó csatlakozók: MP3-bemenet, USB
• Hátoldali csatlakozók: HDMI kimenet, 

Komponens videokimenet, SCART1 (CVBS, RGB 
ki), TV be (3,5 mm-es csatlakozó), Összekötő (a 
Power Box-hoz)

• Mélynyomó (Power Box): Koaxiális digitális 
bemenet, AUX be (cinch, 2 pár), FM antenna, AM/
MW antenna, Easy-Fit hangszóró-csatlakozók, 
Összekötő (a főegységhez)

Méretek
• A készülék méretei állvánnyal (Sz x Ma x Mé): 

370 x 76 x 242 mm
• Készülék tömege (állvánnyal együtt): 3,5 kg
• Hangsugárzó szélessége (állvánnyal): 180 mm
• Hangsugárzó magassága (állvánnyal): 420,5 mm
• Hangsugárzó mélysége (állvánnyal): 180 mm
• Hangsugárzó tömege (állvánnyal együtt): 2,32 kg
• Mélynyomó méretei (Sz x Ma x Mé): 

295 x 443 x 295 mm
• Mélynyomó súlya: 9,1 kg
• Csomagolás mérete (Sz x Ma x Mé): 

841 x 359 x 527 mm
• Súly csomagolással együtt: 22,8 kg

Tartozékok
• Mellékelt tartozékok: Gyors áttekintő útmutató, 

Felhasználói kézikönyv, Távvezérlő, Elemek a 
távvezérlőhöz, Teljesen bekötött SCART kábel, 
MP3 vonalbemeneti kábel, AM antenna, FM 
antenna, Összekötő kábel, Hangszórókábelek, 
Hálózati kábel, Fali tartószerkezet, Nemzetközi 
garancialevél

Áram
• Áramellátás: 220-240 V, 50 Hz
• készenléti üzemmód energiafelhasználása: <1 W
•

DVD házimozirendszer
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