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OPOZORILO
Naprave ne postavljajte v zaprt
prostor, na primer v knjižno ali
vgradno omaro.
Da bi zmanjšali nevarnost požara,
ne prekrivajte prezračevalne reže
naprave s predmeti, kot so časopisi,
prti, zavese ipd. Na napravo ne
postavljajte virov odprtega ognja,
na primer prižganih sveč.
Zmanjšajte nevarnost električnega
udara, tako da naprave ne
izpostavljate vodnim kapljam ali
curkom, in nanjo ne postavljate
predmetov, napolnjenih
s tekočinami (na primer vaz).
Baterij ali naprave, v kateri so
baterije, ne izpostavljajte
prekomerni vročini, na primer
sončni svetlobi, ognju ipd.
Da bi preprečili poškodbe, napravo
varno pritrdite na tla/steno v skladu
z navodili o nameščanju.
Naprava je namenjena samo za
uporabo v zaprtih prostorih.

POZOR
Uporaba optičnih pripomočkov
s tem izdelkom poveča nevarnost
poškodb na očeh. Ker lahko laserski
žarek v tem predvajalniku Blu-ray
Disc/DVD poškoduje oči, ne
razstavljajte ohišja.
Popravila naj izvaja pooblaščeno
osebje.

Ta naprava ima oznako CLASS 3R
LASER. Če je ohišje za zaščito pred
laserskim žarčenjem odprto,
naprava oddaja vidne in nevidne
laserske žarke. Ne glejte
neposredno v laserski žarek.
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Ta oznaka je nameščena na
zaščitnem ohišju laserja znotraj
naprave.

Ta naprava ima oznako CLASS 1
LASER. Ta oznaka je nameščena na
zadnji zunanji strani naprave.

Za uporabnike v Evropi
Odpadna
električna in
elektronska
oprema (velja
za države EU in
druge evropske
države s sistemom ločenega
zbiranja odpadkov)
Ta oznaka na izdelku ali njegovi
embalaži pomeni, da izdelka ni
dovoljeno odvreči med
gospodinjske odpadke. Odložiti ga
morate na ustreznem zbirnem
mestu za recikliranje električne in
elektronske opreme. S tem, ko
izdelek pravilno odvržete,
pripomorete k preprečevanju
morebitnih negativnih posledic za
okolje in zdravje ljudi, ki bi jih
lahko povzročila nepravilna
odstranitev tega izdelka.
Recikliranje materialov prispeva
k ohranjanju naravnih virov. Za več
informacij o recikliranju tega
izdelka se obrnite na lokalno
upravo, komunalno službo ali
prodajalca, pri katerem ste kupili
izdelek.

Izrabljene
baterije (velja
za države EU in
druge evropske
države
s sistemom
ločenega
zbiranja odpadkov)
Ta oznaka na bateriji ali embalaži
naprave pomeni, da baterij,
priloženih temu izdelku, ni
dovoljeno odvreči med
gospodinjske odpadke.
Ta oznaka na nekaterih baterijah
vključuje tudi kemijski simbol.
Kemijski simbol za živo srebro
(Hg) ali svinec (Pb) je dodan, če
baterija vsebuje več kot 0,0005 %
živega srebra ali 0,004 % svinca.
S tem, ko baterijo pravilno
odvržete, pripomorete k
preprečevanju morebitnih
negativnih posledic za okolje in
zdravje ljudi, ki bi jih lahko
povzročila nepravilna odstranitev
baterij. Recikliranje materialov
prispeva k ohranjanju naravnih
virov.
Če izdelek za svoje delovanje ali
zaradi varnostnih razlogov ali
zagotavljanja celovitosti podatkov
potrebuje trajno napajanje prek
notranje baterije, lahko baterijo
zamenja samo usposobljen serviser.
Poskrbite za pravilno ravnanje s
takšno baterijo, tako da izdelek ob
koncu življenjske dobe odložite na
ustreznem zbirnem mestu za
recikliranje električne in
elektronske opreme.
Za ustrezno ravnanje z drugimi
baterijami preberite razdelek o
varnem odstranjevanju baterij iz
izdelka. Baterije odložite na
ustreznem zbirnem mestu za
recikliranje izrabljenih baterij.
Za več informacij o recikliranju
tega izdelka ali baterije se obrnite
na lokalno upravo, komunalno
službo ali prodajalca, pri katerem
ste kupili izdelek.

Opomba za uporabnike: spodaj
navedene informacije se nanašajo
samo na opremo, prodano
v državah, v katerih veljajo
direktive EU.
Proizvajalec tega izdelka je podjetje
Sony Corporation, 1-7-1 Konan
Minato-ku, Tokio, 108-0075
Japonska. Pooblaščeni predstavnik
za elektromagnetno združljivost in
varnost izdelka je podjetje Sony
Deutschland GmbH, Hedelfinger
Strasse 61, 70327 Stuttgart,
Nemčija. Vprašanja glede servisa
ali garancije pošljite na naslov,
naveden v ločenih servisnih ali
garancijskih dokumentih.

Glavna enota
Oznaka izdelka je nameščena na
zadnji zunanji strani naprave.

Previdnostni ukrepi
Viri napajanja

• Če je enota priključena v
električno vtičnico, je povezana
z napajalnim omrežjem, tudi če je
izklopljena.
• Ker se glavni napajalni priključek
uporablja za prekinitev povezave
z napajalnim omrežjem, enoto
priključite v lahko dostopno
električno vtičnico. Če opazite
neobičajno delovanje enote, takoj
izvlecite glavni napajalni
priključek iz električne vtičnice.

Predvajanje
videoposnetkov 3D
Nekateri ljudje pri gledanju
videoposnetkov 3D občutijo
nelagodje (naprezanje oči,
utrujenost ali slabost). Podjetje Sony
priporoča, da si med gledanjem
videoposnetkov 3D redno privoščite
odmor. Dolžina in pogostost
potrebnih odmorov sta pri ljudeh
različna. Odločite se glede na lastne
potrebe. Če občutite nelagodje,
prenehajte gledati videoposnetke 3D
in počakajte, da se vaše počutje
izboljša. Posvetujte se z zdravnikom,
če mislite, da je to potrebno.

Poleg tega (a) preberite navodila za
uporabo in/ali previdnostna
sporočila glede drugih naprav ali
vsebin Blu-ray Disc, ki jih
uporabljate s tem izdelkom, ter (b)
preverite najnovejše informacije na
našem spletnem mestu na naslovu
http://esupport.sony.com/.
Upoštevajte, da se vid majhnih otrok
(zlasti otrok, mlajših od 6 let) še
razvija. Preden dovolite otrokom
gledati videoposnetke 3D,
se posvetujte z zdravnikom
(s pediatrom ali okulistom).
Odrasli morajo poskrbeti, da otroci
uporabljajo izdelek le v skladu
z zgoraj navedenimi priporočili.

Vmesnik za brezžični
prenos (EZW-RT50) in
sistem za domači kino
s predvajalnikom Blu-ray
Disc/DVD (BDV-L600/
BDV-L800/BDV-L800M)
Glejte priložene »Informacije o
skladnosti brezžičnih izdelkov«.

Zaščita pred kopiranjem
Nosilci podatkov Blu-ray DiscTM in
DVD uporabljajo napredna sistema
za zaščito vsebine. Ta sistema,
AACS (Advanced Access Content
System) in CSS (Content Scramble
System), vključujeta določene
omejitve predvajanja, analognega
izhodnega signala in drugih
podobnih funkcij. Delovanje tega
izdelka in njegove omejitve se lahko
razlikujejo glede na datum nakupa
izdelka, kajti mogoče je, da je odbor
za upravljanje sistema AACS po
dnevu nakupa tega izdelka sprejel
ali spremenil določbe, ki se
nanašajo na te omejitve.

Avtorske pravice in
blagovne znamke
• Ta sistem je opremljen
s sistemoma Dolby Digital* in
DTS Digital Surround**.
* Izdelano na podlagi licence
podjetja Dolby
Laboratories. Dolby in
simbol DD sta blagovni
znamki podjetja Dolby
Laboratories.

** Izdelano na podlagi licence,
ki jo določajo patenti
v ZDA s številkami:
5,451,942; 5,956,674;
5,974,380; 5,978,762;
6,226,616; 6,487,535;
7,212,872; 7,333,929;
7,392,195; 7,272,567 ter
drugi patenti, ki so bili
izdani ali so v postopku
izdaje v ZDA in drugih
državah. Kratici DTS in
DTS-HD ter povezani
simbol so zaščitene
blagovne znamke podjetja
DTS, Inc., logotipa
DTS-HD Master Audio in
DTS pa sta blagovni znamki
istega podjetja. Izdelek
vključuje programsko
opremo. © DTS, Inc.
Vse pravice pridržane.
• Ta sistem je opremljen
s tehnologijo High-Definition
Multimedia Interface (HDMITM).
HDMI, logotip HDMI in HighDefinition Multimedia Interface
so blagovne znamke ali zaščitene
blagovne znamke podjetja HDMI
Licensing LLC v ZDA in drugih
državah.
• Java je blagovna znamka podjetja
Oracle in/ali njegovih podružnic.
• BD-LIVE in BONUSVIEW sta
blagovni znamki združenja
Blu-ray Disc Association.
• Blu-ray Disc je blagovna znamka.
• Logotipi Blu-ray Disc, DVD+RW,
DVD-RW, DVD+R, DVD-R,
DVD VIDEO in CD so blagovne
znamke.
• Blu-ray 3D in logotip Blu-ray 3D
sta blagovni znamki združenja
Blu-ray Disc Association.
• BRAVIA je blagovna znamka
podjetja Sony Corporation.
• AVCHD in logotip AVCHD sta
blagovni znamki podjetij
Panasonic Corporation in
Sony Corporation.
• , XMB in »xross media bar« so
blagovne znamke podjetij
Sony Corporation in Sony
Computer Entertainment Inc.
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• PLAYSTATION je blagovna
znamka podjetja Sony Computer
Entertainment Inc.
• Tehnologijo za prepoznavanje
zvočnih in video vsebin ter
povezane podatke zagotavlja
podjetje Gracenote®. Gracenote
določa tehnološke standarde za
prepoznavanje glasbe in ponudbo
povezanih vsebin. Več informacij
je na voljo na naslovu
www.gracenote.com.
Branje zvočnih in video podatkov
s CD-jev, DVD-jev in diskov
Blu-ray omogoča podjetje
Gracenote, Inc., copyright ©
z avtorsko zaščitenim materialom
Gracenote od leta 2000 do danes.
Gracenote Software, copyright ©
z avtorsko zaščitenim materialom
Gracenote od leta 2000 do danes.
Ta izdelek s storitvami vključuje
vsaj en patent v lasti podjetja
Gracenote. Omejen seznam
uporabljenih patentov Gracenote
je na voljo na spletnem mestu
Gracenote. Gracenote, CDDB,
MusicID, MediaVOCS, logo in
logotip Gracenote ter logotip
Powered by Gracenote so
blagovne znamke ali zaščitene
blagovne znamke podjetja
Gracenote v ZDA in/ali drugih
državah.

• Logotip Wi-Fi CERTIFIEDTM je
oznaka potrdila
združenja Wi-Fi Alliance.
• Wi-Fi Protected SetupTM je
oznaka združenja Wi-Fi Alliance.
• Wi-Fi CERTIFIEDTM in Wi-Fi
Protected SetupTM sta blagovni
znamki združenja Wi-Fi Alliance.
• PhotoTV HD in logotip PhotoTV
HD sta blagovni znamki podjetja
Sony Corporation.
• Tehnologija zvočnega šifriranja in
patenti MPEG Layer-3 z licenco
združenj Fraunhofer IIS in
Thomson.
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• iPhone, iPod, iPod classic, iPod
nano in iPod touch so blagovne
znamke podjetja Apple Inc.,
zaščitene v ZDA in drugih
državah.

• Oznaki Made for iPod in Made for
iPhone pomenita, da je
elektronska naprava zasnovana za
povezavo z napravo iPod ali
iPhone in da ima potrdilo
proizvajalca o skladnosti
s standardi za delovanje izdelkov
podjetja Apple.
Podjetje Apple ni odgovorno za
delovanje te naprave ali njeno
skladnost z varnostnimi in
predpisanimi standardi.
Uporaba tega pripomočka
z napravo iPod ali iPhone lahko
vpliva na delovanje brezžične
povezave.
• Windows Media je blagovna
znamka ali zaščitena blagovna
znamka podjetja Microsoft
Corporation v ZDA in/ali drugih
državah.
Ta izdelek uporablja tehnologijo,
ki je predmet nekaterih pravic
intelektualne lastnine podjetja
Microsoft. Uporaba ali
distribucija te tehnologije zunaj
tega izdelka ni dovoljena brez
ustrezne(-ih) licenc(-e) podjetja
Microsoft.
Lastniki vsebin za zaščito svoje
intelektualne lastnine, vključno
z avtorsko zaščiteno vsebino,
uporabljajo tehnologijo za dostop
do vsebin Microsoft PlayReady™.
Ta naprava za dostop do vsebine,
ki je zaščitena s storitvijo
PlayReady in/ali WMDRM,
uporablja tehnologijo PlayReady.
Če uporabe vsebin v napravi ni
mogoče ustrezno omejiti, lahko
lastniki vsebin zahtevajo, da
podjetje Microsoft napravi
onemogoči uporabo vsebine,
zaščitene s storitvijo PlayReady.
Ukinitev uporabe ne vpliva na
nezaščiteno vsebino ali vsebino,

zaščiteno z drugimi tehnologijami
za dostop do vsebin. Za dostop do
vsebin, zaščitenih s storitvijo
PlayReady, bo morda treba
nadgraditi tehnologijo PlayReady.
Če nadgradnjo zavrnete, dostop
do vsebine, ki zahteva
nadgradnjo, ne bo mogoč.
• DLNA®, logotip DLNA in DLNA
CERTIFIEDTM so blagovne
znamke, oznake storitev ali
oznake potrdil združenja Digital
Living Network Alliance.
• Vse druge blagovne znamke so
blagovne znamke svojih lastnikov.
• Imena drugih sistemov in
izdelkov so običajno blagovne
znamke ali zaščitene blagovne
znamke proizvajalcev. Oznaki ™
in ® v tem dokumentu nista
navedeni.

Previdnostni ukrepi
Varnost
• Če želite preprečiti nevarnost požara ali električnega
udara, na sistem ne postavljajte predmetov,
napolnjenih s tekočinami (na primer vaz), prav tako
pa sistema ne postavljajte v bližino vodnih virov, kot
je kopalna kad ali tuš kabina. Če v ohišje sistema pade
predmet ali če vanj uide tekočina, izključite sistem,
pred nadaljnjo uporabo pa mora sistem pregledati
usposobljeni serviser.
• Ne dotikajte se napajalnih kablov z mokrimi rokami.
V nasprotnem primeru obstaja nevarnost
električnega udara.

Viri napajanja
• Če glavne enote ne nameravate uporabljati dalj časa,
jo izključite iz električne vtičnice. Pri tem ne držite za
kabel, ampak za priključek.

Postavitev
• Sistem postavite na dobro prezračevano mesto, da
preprečite prekomerno segrevanje.
• Ob dolgotrajnejšem predvajanju pri visoki glasnosti
se ohišje sistema segreje. To ne pomeni, da gre za
okvaro. Kljub temu pa se ohišja raje ne dotikajte.
Sistema ne postavljajte v zaprte prostore z
neustreznim prezračevanjem, ker bi se lahko sistem
prekomerno segrel.
• Pred prezračevalne reže sistema ne postavljajte
predmetov, da pretok zraka ne bo oviran. Sistem je
opremljen z zmogljivim ojačevalnikom. Oviran
pretok zraka skozi prezračevalne reže lahko povzroči
prekomerno segrevanje in okvaro sistema.
• Sistema ne postavljajte na mehke površine (preproge,
odeje ipd.) ali v bližino materialov (zaves, zastorov), ki
lahko ovirajo pretok zraka skozi prezračevalne reže.
• Sistema ne postavljajte v zaprt prostor, na primer
v knjižno ali podobno omaro.
• Sistema ne postavljajte v bližino toplotnih virov, kot
so radiatorji ali toplozračne cevi, in ga ne
izpostavljajte neposredni sončni svetlobi, prahu,
mehanskim tresljajem ali udarcem.
• Sistema ne nameščajte v nagnjen položaj. Zasnovan je
samo za delovanje v vodoravnem položaju.
• Sistema in diskov ne postavljajte v bližino komponent
z močnim magnetnim delovanjem, kot je
mikrovalovna pečica ali večji zvočniki.
• Na sistem ne polagajte težkih predmetov.

• Pred prednjo ploščo ne postavljajte kovinskih
predmetov. Povzročijo lahko motnje radijskih valov.
• Sistema ne postavljajte v prostore, kjer se uporablja
medicinska oprema. Povzroči lahko moteno
delovanje medicinske opreme.
• Če uporabljate srčni spodbujevalnik ali drugo
medicinsko napravo, se pred uporabo brezžične
funkcije LAN posvetujte z zdravnikom ali se obrnite
na proizvajalca medicinske naprave.

Delovanje
• Če sistem prenesete s hladnega na toplo mesto ali če
ga postavite v zelo vlažen prostor, se lahko na lečah
glavne enote nabere kondenzacijska vlaga. Sistem
zato morda ne bo deloval pravilno. V tem primeru
odstranite disk in pustite sistem vklopljen približno
pol ure, da vlaga izhlapi.
• Kadar sistem premikate, iz njega odstranite disk.
V nasprotnem primeru se lahko disk poškoduje.
• Če v ohišje sistema pade predmet, izključite glavno
enoto, pred nadaljnjo uporabo pa mora sistem
pregledati usposobljeni serviser.

Prilagoditev glasnosti
• Ne povečujte glasnosti med poslušanjem zelo tihih
delov ali če ni zvočnega signala. Sicer se lahko ob
nenadnem predvajanju delov z najvišjo glasnostjo
poškodujejo zvočniki.

Čiščenje
• Ohišje, ploščo in upravljalne tipke sistema očistite
z mehko krpo, rahlo navlaženo z blago raztopino
čistila. Ne uporabljajte grobih blazinic, čistilnih
praškov ali topil, kot sta alkohol in bencin.
Če imate kakršna koli vprašanja ali težave v zvezi
s sistemom, se obrnite na najbližjega prodajalca
izdelkov Sony.
• Za čiščenje prstnih odtisov z glavne enote uporabite
rahlo navlaženo, dobro ožeto mehko krpo (samo pri
modelih BDV-L800).

Čiščenje diskov, sredstva za čiščenje
diskov/leč
• Ne uporabljajte čistil za diske ali sredstev za
čiščenje diskov/leč (vključno s sredstvi na vodni
osnovi ali z razpršilniki). Povzročijo lahko okvaro
naprave.

Zamenjava delov
• Deli sistema, ki se ob popravilu zamenjajo, se lahko
znova uporabijo ali reciklirajo.
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Napajalnik
• S tem predvajalnikom uporabljate samo priloženi
napajalnik AC-BD100, saj lahko uporaba drugega
napajalnika povzroči okvaro.
• Ne razstavljajte napajalnika ali izvajajte obratnega
inženirstva.
• Napajalnika ne hranite v zaprtem prostoru, na primer
v knjižni omari ali v avdio-video omarici.
• Napajalnika ne priključujte na potovalni električni
pretvornik, saj lahko v nasprotnem primeru
povzročite segrevanje in okvaro delovanja.
• Napajalnika ne izpostavljajte padcem ali udarcem.
• Opreme ne izpostavljajte vodnim kapljam ali
curkom.
• Spojnik/vhod naprave mora biti vedno lahko
dostopen in na voljo za uporabo.

Barve na zaslonu televizorja
• Če barve na zaslonu televizorja zaradi delovanja
zvočnikov niso prave, izklopite televizor in ga znova
vklopite po 15–30 minutah. Če barve še vedno niso
prave, povečajte razdaljo med zvočniki in
televizorjem.
POMEMBNO OBVESTILO

Pozor: Ta sistem omogoča neprekinjen prikaz
mirujoče slike ali zaslonskega prikaza na zaslonu
televizorja. Dolgotrajen neprekinjen prikaz
mirujoče slike ali zaslonski prikaz na zaslonu
televizorja lahko povzroči trajno okvaro zaslona.
To še posebej velja za projekcijsko televizijsko sliko.

Premikanje sistema
• Pred premikanjem sistema odstranite disk in
izključite napajalne kable iz električnih vtičnic.

Opombe glede diskov
Ravnanje z diski
• Da bi disk ostal čist, se ga dotikajte le ob
robovih. Ne dotikajte se površine.
• Na disk ne lepite papirja ali lepilnega traku.

• Diska ne izpostavljajte neposredni sončni
svetlobi ali toplotnim virom, kot so
toplozračne cevi, in ga ne puščajte v avtu,
parkiranem na neposredni sončni svetlobi, saj
se lahko notranjost avtomobila močno segreje.
• Disk po koncu predvajanja shranite v ovitek.

Čiščenje
• Disk pred predvajanjem očistite s čistilno
krpo.
Obrišite ga od sredine navzven.

• Ne uporabljajte topil, kot je bencin, razredčila,
komercialnih čistil ali antistatičnih
razpršilnikov, ki so namenjeni za čiščenje
vinilnih gramofonskih plošč.
Sistem lahko predvaja samo standardne okrogle
diske. Z uporabo nestandardnih diskov, ki niso
okrogle oblike (npr. v obliki kartice, srca ali
zvezde), lahko poškodujete sistem.
Ne predvajajte diskov z dodatkom, ki ga je
mogoče kupiti, kot je nalepka ali obroč.
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Radio FM

Tehnični podatki

Sistem
Frekvenčni pas

Ojačevalnik
IZHODNA MOČ (referenčna)
Nizkotonski zvočnik:
120 W (pri 4 Ohmih,
80 Hz)
BDV-L800/BDV-L800M:
IZHODNA MOČ (nazivna)
Sprednji L/sprednji D:
85+85 W (pri 4 Ohmih,
1 kHz, 1 % THD)
IZHODNA MOČ (referenčna)
Sprednji L/sprednji D:
130 W (za posamezen
kanal pri
4 Ohmih, 1 kHz)
BDV-L600:
IZHODNA MOČ (nazivna)
Sprednji L/sprednji D:
80+80 W (pri 4 Ohmih,
1 kHz, 1 % THD)
IZHODNA MOČ (referenčna)
Sprednji L/sprednji D:
115 W (za posamezen
kanal pri
4 Ohmih, 1 kHz)
Vhodni (digitalni) signali
TV (Audio Return Channel/OPTICAL)
Podprte oblike: LPCM
2CH (do 48 kHz), Dolby
Digital, DTS
HDMI IN 1/HDMI IN 2 Podprte oblike: LPCM
2CH (do 96 kHz), Dolby
Digital, DTS

Antena
Priključki za anteno
Srednja frekvenca

Splošno (glavna enota, napajalnik
(AC-BD100))
Napajanje (napajalnik)

Poraba energije

Mere (pribl.)
Napajalnik
Glavna enota

Teža (pribl.)
Napajalnik
Glavna enota

Video
Izhodni priključki

VIDEO: 1 Vp-p 75 Ohmov

HDMI
Priključek

vrste A (19-pinski)

Sistem BD/DVD/Super Audio CD/CD
Sistem oblike signala

NTSC/PAL

USB
(USB) vrata:

Vrste A (za priključitev
pomnilniške naprave USB,
pomnilniške kartice,
digitalnega fotoaparata in
digitalne video kamere)

BDV-L800/BDV-L800M
Skladnost s standardi
Frekvenca in kanal

Sistem zvočnikov

Zvočnik

Nazivna impedanca
Mere (pribl.)
IEEE 802.11 b/g/n
2,4–2,4835 GHz [CH1 -13]

122 × 37 × 64 mm (š/v/d)
480 × 46 × 232 mm (š/v/d)
480 × 259 × 103 mm (š/v/d)
(s stojalom)
480 × 105 × 231 mm (š/v/d)
(v vodoravnem položaju)
0,3 kg
L800:

3,2 kg
4,2 kg (s stojalom)
L800M: 3,3 kg
4,3 kg (s stojalom)
L600: 3 kg
4 kg (s stojalom)

Sprednji zvočnik (SS-TSL800) za BDV-L800/
BDV-L800M

Priključek 100BASE-TX

Brezžično omrežje LAN

Vhod: 110–240 V pri
izmeničnem toku, 50/60 Hz
Izhod: 14 V pri
enosmernem toku, 3,3 A
Delovna temperatura:
40 °C (največ)
Vklopljeno stanje: 30 W
Način pripravljenosti:
0,3 W (v načinu varčevanja
z energijo)

Zvočniki

LAN
Priključek LAN(100)

Digitalni sintetizator PLL
(Quartz)
87,5–108,0 MHz
(po intervalih 50 kHz)
Žična antena FM
75 Ohmov, neuravnovešen
250/300/350/400 kHz

Teža (pribl.)

Dvosmerni sistem
zvočnikov z dvema
gonilnikoma
Visokotonski: 25 mm
(vrsta Dome)
Polni obseg: 65 mm
(vrsta Cone)
4 Ohmi
123 × 475 × 137 mm
(š/v/d)
1,3 kg
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Sprednji zvočnik (SS-TSL600) za BDV-L600
Sistem zvočnikov

Zvočnik

Nazivna impedanca
Mere (pribl.)
Teža (pribl.)

Dvosmerni sistem
zvočnikov z dvema
gonilnikoma (Bass Reflex)
Visokotonski: 25 mm
(vrsta Dome)
Polni obseg: 50 mm
(vrsta Cone)
4 Ohmi
112 × 320 × 112 mm
(š/v/d)
0,9 kg

Aktivni nizkotonski zvočnik (SA-WSL600)
Sistem zvočnikov
Zvočnik
Nazivna impedanca
Mere (pribl.)
Teža (pribl.)

Nizkotonski zvočnik
160 mm (vrsta Cone)
4 Ohmi
275 × 395 × 290 mm
(š/v/d)
9 kg

Splošno (nizkotonski zvočnik)
Napajanje
Poraba energije

220–240 V pri izmeničnem
toku, 50/60 Hz
Vklopljeno stanje: 70 W
Način pripravljenosti:
Pribl. 0,6 W
Izklopljeno stanje: 0,3 W

Vmesnik za brezžični prenos (EZW-RT50)
Komunikacijski sistem
Izhod
Frekvenčni pas
Modulacijski način
Napajanje
Mere (pribl.)
Teža (pribl.)

Wireless sound
Specification različice 1.0
23 mW (EIRP)
5,725–5,875 GHz
DSSS
3,3 V pri enosmernem
toku 300 mA
30 × 9 × 60 mm (š/v/d)
10 g

Oblika in tehnični podatki se lahko spremenijo brez
obvestila.
• Poraba energije v načinu pripravljenosti:
0,3 W (glavna enota), 0,3 W (nizkotonski zvočnik).
• Prek 85 % moči omejitve ojačevalnika predstavlja
povsem digitalni ojačevalnik, S-Master.
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