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UPOZORNĚNÍ
Neinstalujte zařízení do
uzavřených prostor, jako je
například knihovna nebo
vestavěná skříň.
Abyste snížili riziko požáru,
nezakrývejte ventilační otvory
zařízení novinami, ubrusem,
záclonami apod. Na zařízení
nepokládejte zdroje otevřeného
ohně, jako jsou například
zapálené svíčky.
Abyste snížili riziko úrazu
elektrickým proudem, nekapejte
a nestříkejte na zařízení, ani na ně
nestavte předměty, jako například
vázy naplněné vodou.
Nevystavujte baterie anebo zařízení
s instalovanými bateriemi
slunečnímu záření, ohni a ostatním
zdrojům vysokých teplot.
Aby bylo možné předejít poranění,
musí být toto zařízení upevněno
k podlaze/zdi dle návodu k montáži.
Používejte pouze uvnitř.

POZOR
Používání optických přístrojů
s tímto produktem zvyšuje
nebezpečí poškození zraku.
Laserový paprsek používaný
v tomto Blu-ray Disc/DVD Systém
domácího kina škodí očím.
Nepokoušejte se kryt rozebrat.
Servis přenechejte výhradně
kvalifikovaným pracovníkům.

Toto zařízení je klasifikováno jako
CLASS 3R LASER produkt. Je-li
otevřen kryt, vytváří viditelné a
neviditelné laserové záření.
Vyvarujte se přímému vystavení očí
tomuto záření.
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Toto označení je umístěno na
ochranném krytu laseru uvnitř
pouzdra.

Toto zařízení je klasifikováno jako
CLASS 1 LASER produkt. Toto
označení je umístěno zvenku na
zadní straně.

Pro zákazníky v Evropě
Likvidace
elektrických a
elektronických
zařízení (platí
v zemích
Evropské unie a
dalších evropských zemích
se systémem tříděného
odpadu)
Tento symbol na produktu nebo
jeho obalu značí, že s tímto
produktem nesmí být nakládáno
jako s domovním odpadem.
Tento produkt musí být předán
na příslušném sběrném místě
zajišťujícím recyklaci elektrických
a elektronických zařízení. Jestliže
zajistíte, že bude tento produkt
správně zlikvidován, pomůžete tak
předejít potenciálním negativním
dopadům na životní prostředí
a zdraví lidí, ke kterým by mohlo
dojít při nesprávné likvidaci tohoto
produktu. Recyklací materiálů
pomůžete šetřit přírodní zdroje.
Podrobné informace o recyklaci
tohoto produktu vám poskytne
místní městský úřad, technické
služby nebo obchodník, u kterého
jste tento produkt zakoupili.

Likvidace
baterií (platí
v zemích
Evropské unie
a dalších
evropských
zemích se
systémem tříděného
odpadu)
Tento symbol na baterii nebo jejím
obalu značí, že s baterií poskytnutou
k tomuto produktu nesmí být
nakládáno jako s domovním
odpadem.
U některých baterií může být tento
symbol použit v kombinaci se
symbolem chemického složení.
Symboly chemického složení pro
rtuť (Hg) nebo olovo (Pb) jsou
doplněny v případě, že baterie
obsahuje více než 0,0005 % rtuti
nebo 0,004 % olova.
Jestliže zajistíte, že boudou tyto
baterie správně zlikvidovány,
pomůžete tak předejít potenciálním
negativním dopadům na životní
prostředí a zdraví lidí, ke kterým by
mohlo dojít při nesprávné likvidaci
těchto baterií. Recyklací materiálů
pomůžete šetřit přírodní zdroje.
U výrobků, které vyžadují z důvodu
bezpečnosti, výkonu nebo
zachování dat trvalé připojení
k vestavěné baterii, musí být tato
baterie vyměněna pouze
kvalifikovaným servisním
pracovníkem.
Abyste zajistili, že bude s baterií
správně naloženo, předejte tento
produkt po skončení jeho životnosti
na příslušném sběrném místě
zajišťujícím recyklaci elektrických
a elektronických zařízení.
U ostatních baterií si prosím
prostudujte část popisující bezpečné
vyjmutí baterie z produktu. Předejte
baterii na příslušném sběrném místě
zajišťujícím recyklaci baterií.
Podrobné informace o recyklaci
tohoto produktu nebo baterie vám
poskytne místní městský úřad,
technické služby nebo obchodník,
u kterého jste produkt zakoupili.

Upozornění pro zákazníky:
následující informace platí pouze
pro zařízení zakoupená v zemích
podléhajících směrnicím EU.
Výrobcem tohoto přístroje je Sony
Corporation, 1-7-1 Konan Minatoku Tokio, 108-0075 Japonsko.
Autorizovaným zástupcem pro
elektromagnetickou kompatibilitu
(EMC) a bezpečnost produktu je
Sony Deutschland GmbH,
Hedelfinger Strasse 61, 70327
Stuttgart, Německo. V záležitostech
týkajících se opravy nebo záruky se
prosím obraťte na kontaktní adresy
uvedené v samostatných servisních
nebo záručních listech.

Hlavní jednotka
Štítek je umístěn zvenku na zadní
straně jednotky.

Bezpečnostní opatření
Zdroje energie

• Dokud je jednotka zapojena do
zásuvky, není odpojena ze sítě,
přestože jste ji vypnuli.
• K odpojení přehrávače od
síťového napájení slouží napájecí
kabel, zapojte jej proto do snadno
přístupné zásuvky. V případě, že
si všimnete jakéhokoliv
nezvyklého chování přehrávače,
okamžitě vytáhněte napájecí kabel
ze zásuvky.

Sledování 3D videa
Některé osoby mohou při sledování
3D videa zaznamenat problémy
(jako například pálení očí, únavu
nebo nevolnost). Společnost Sony
těmto divákům doporučuje při
sledování 3D videa dělat pravidelné
přestávky. Četnost a délka těchto
přestávek je u každého
individuální. Optimální četnost a
délku přestávek si musíte určit
sami. Pokud zaznamenáte jakékoli
problémy, přestaňte 3D video
sledovat, dokud tyto problémy
nezmizí; v případě potřeby
konzultujte tento problém
s lékařem. Zkontrolujte též (i)
návod k obsluze a/nebo varování na

kterémkoliv používaném zařízení,
nebo obsah Blu-ray disku
přehrávaného na tomto přehrávači
a (ii) naše webové stránky
(http://esupport.sony.com/), kde
nejdete aktuální informace. Zrak
malých dětí (zejména dětí mladších
6 let) se stále vyvíjí. Než dovolíte
malým dětem sledovat 3D video,
poraďte se s lékařem (pediatrem
nebo očním lékařem).
Rodiče by měli na malé děti
dohlédnout, aby dodržovaly
doporučení uvedená výše.

Bezdrátový vysílač a
přijímač (EZW-RT50) a
Blu-ray/DVD systém
domácího kina
(BDV-L600/BDV-L800/
BDV-L800M)
Viz „Informace o shodě
bezdrátového zařízení
s bezpečnostními a regulačními
normami“ (součást dodávky).

Ochrana proti kopírování
Dovolujeme si vás upozornit na
pokročilé systémy ochrany obsahu
používané u médií Blu-ray DiscTM
a DVD. Tyto systémy se nazývají
AACS (Advanced Access Content
System) a CSS (Content Scramble
System) a mohou obsahovat určitá
omezení přehrávání, analogového
výstupu a další podobné funkce.
Vzhledem k tomu, že konsorcium
AACS může přijmout nebo změnit
omezující pravidla během doby po
zakoupení produktu, mohou se
funkce a omezení tohoto produktu
lišit v závislosti na datu jeho
zakoupení.

Autorská práva a
ochranné známky
• Tento systém obsahuje systém
Dolby* Digital a DTS** Digital
Surround System.
* Vyrobeno na základě
licence společnosti Dolby
Laboratories.
Dolby a symbol dvojitého D
jsou ochrannými
známkami společnosti
Dolby Laboratories.

** Vyrobeno na základě
licence a amerických
patentů: 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 a ostatních
amerických a
mezinárodních patentů
schválených i čekajících na
schválení. DTS, DTS-HD
a jejich symbol jsou
registrované obchodní
značky, loga DTS-HD
Master Audio a DTS jsou
ochrannými známkami
DTS, Inc. Produkt obsahuje
software. © DTS, Inc.
Všechna práva vyhrazena.
• Tento systém obsahuje
technologii High-Definition
Multimedia Interface (HDMITM).
HDMI, logo HDMI a HighDefinition Multimedia Interface
jsou ochrannými známkami nebo
registrovanými obchodními
značkami HDMI Licensing LLC
ve Spojených státech a ostatních
zemích.
• Java je ochrannou známkou
společnosti Oracle a/nebo jejích
dceřiných společností.
• „BD-LIVE“ a „BONUSVIEW“
jsou ochranné známky Blu-ray
Disc Association.
• „Blu-ray Disc“ je ochranná
známka.
• Loga „Blu-ray Disc“,
„DVD+RW“, „DVD-RW“,
„DVD+R“, „DVD-R“, „DVD
VIDEO“ a „CD“ jsou ochrannými
známkami.
• „Blu-ray 3D“ a logo „Blu-ray 3D“
jsou ochranné známky Blu-ray
Disc Association.
• „BRAVIA“ je ochranná známka
společnosti Sony Corporation.
• „AVCHD“ a logo „AVCHD“ jsou
ochranné známky společností
Panasonic Corporation a Sony
Corporation.
• , „XMB“ a „xross media bar“
jsou ochranné známky společností
Sony Corporation a Sony
Computer Entertainment Inc.
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• „PLAYSTATION“ je ochranná
známka společnosti Sony
Computer Entertainment Inc.
• Technologie pro rozpoznání
hudby a videa a souvisejících dat
jsou zajišťovány prostřednictvím
Gracenote®. Gracenote je
průmyslový standard pro
technologii rozpoznávání hudby a
přenos souvisejícího obsahu. Další
informace najdete na
www.gracenote.com.
CD, DVD, Blu-ray Disc a hudební
a video data od Gracenote, Inc.,
copyright © 2000 – do současnosti
Gracenote. Gracenote Software,
copyright © 2000 – do současnosti
Gracenote. Na tento produkt a
službu se vztahuje jeden nebo více
patentů vlastněných Gracenote.
Na webových stránkách
Gracenote najdete orientační
seznam platných patentů
Gracenote. Gracenote, CDDB,
MusicID, MediaVOCS, logo a
logotyp Gracenote a
„Podporováno Gracenote“ jsou
ochrannými známkami nebo
registrovanými obchodními
značkami Gracenote ve Spojených
státech a ostatních zemích.

• Logo Wi-Fi CERTIFIEDTM je
certifikační značkou
Wi-Fi Alliance.
• Wi-Fi Protected SetupTM je
značkou Wi-Fi Alliance.
• „Wi-Fi CERTIFIEDTM“ a „Wi-Fi
Protected SetupTM“ jsou
ochranné známky Wi-Fi Alliance.
• „PhotoTV HD“ a logo „PhotoTV
HD“ jsou ochranné známky Sony
Corporation.
• Technologie kódování zvuku
MPEG Layer-3 a patenty
licencované společnostmi
Fraunhofer IIS a Thomson.
• iPhone, iPod, iPod classic, iPod
nano a iPod touch jsou ochranné
známky společnosti Apple Inc.,
registrované ve Spojených státech
a ostatních zemích.
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• „Made for iPod“ a „Made for
iPhone“ označují, že elektronické
příslušenství bylo vyrobeno
speciálně pro připojení
k zařízením iPod a iPhone, a jeho
výrobcem bylo certifikováno
splnění výkonnostních norem
Apple.
Společnost Apple není
zodpovědná za provoz tohoto
zařízení ani jeho shodu
s bezpečnostními a regulačními
normami. Dovolujeme si vás
upozornit, že použití tohoto
příslušenství se zařízeními iPod
nebo iPhone může mít vliv na
výkonnost bezdrátového
připojení.
• Windows Media je buď
ochrannou známkou, nebo
registrovanou obchodní značkou
Microsoft Corporation ve
Spojených státech a ostatních
zemích.
Tento produkt obsahuje
technologie podléhající právům
duševního vlastnictví společnosti
Microsoft. Použití nebo distribuce
této technologie mimo tento
produkt jsou bez příslušné licence
(licencí) od společnosti Microsoft
zakázány.
Vlastníci obsahu používají
technologii Microsoft
PlayReadyTM pro přístup
k obsahu za účelem ochrany svých
práv duševního vlastnictví a
obsahu, na nějž se autorská práva
vztahují. Toto zařízení používá
technologii PlayReady pro přístup
k obsahu chráněnému pomocí
PlayReady a/nebo WMDRM.
Pokud nebude zařízení fungovat
v souladu s omezeními platnými
pro využití obsahu, mohou
vlastníci obsahu vyžadovat po
společnosti Microsoft zrušení
funkce přehrávání obsahu
chráněného pomocí PlayReady.
Toto zrušení nebude mít vliv na
nechráněný obsah ani na obsah

chráněný jinými technologiemi
pro přístup k obsahu. Vlastníci
obsahu mohou vyžadovat, abyste
pro přístup k jejich obsahu
aktualizovali technologii
PlayReady. Pokud tuto aktualizaci
odmítnete, nebudete moci
přistupovat k obsahu, který
vyžaduje provedení této
aktualizace.
• DLNA®, logo DLNA a DLNA
CERTIFIEDTM jsou ochrannými
známkami, servisními značkami
nebo certifikačními značkami
Digital Living Network Alliance.
• Všechny ostatní ochranné
známky jsou majetkem
příslušných vlastníků.
• Ostatní názvy systémů a produktů
jsou ochrannými známkami nebo
registrovanými obchodními
značkami výrobců. SymbolyTM
a ® nejsou v tomto dokumentu
uváděny.

Bezpečnostní
opatření
Bezpečnost
• Abyste snížili riziko úrazu elektrickým proudem,
nepokládejte na zařízení předměty, jako například
vázy naplněné vodou, ani systém neumisťujte do
blízkosti vody, tedy například van či sprchových
koutů. Pokud se do krytu dostane jakýkoliv pevný
objekt nebo tekutina, odpojte systém a nechejte jej
před dalším použitím zkontrolovat kvalifikovaným
pracovníkem.
• Nedotýkejte se napájecích kabelů mokrýma ani
vlhkýma rukama. Mohlo by dojít k úrazu elektrickým
proudem.

Zdroje energie
• Pokud víte, že hlavní jednotku nebudete po delší
dobu používat, vytáhněte zástrčku jednotky ze
zásuvky ve zdi. Při odpojování napájecího kabelu jej
držte za zástrčku a netahejte za kabel.

Umístění
• Umístěte systém na dobře větrané místo, abyste
předešli přehřátí systému.
• Při dlouhodobém používání vysokých hlasitostí se
kryt zahřeje na velmi vysokou teplotu. Nejedná se
o závadu. Krytu se však nedotýkejte. Neumísťujte
toto zařízení do uzavřeného prostoru, kde není
zajištěno dostatečné větrání, jinak hrozí přehřátí.
• Nezakrývejte větrací otvory umístěním jakéhokoliv
předmětu na systém. Systém je vybaven výkonovým
zesilovačem. Pokud větrací otvory zakryjete, může
dojít k přehřátí systému a následné poruše.
• Neumísťujte systém na povrchy (koberce, přikrývky
apod.) nebo do blízkosti materiálů (záclony, závěsy),
které mohou zakrýt větrací otvory.
• Neinstalujte zařízení do uzavřených prostor, jako je
například knihovna nebo vestavěná skříň.
• Neinstalujte systém v blízkosti zdrojů tepla, jako
například topných těles nebo ventilačního potrubí,
nebo na místě, které je vystaveno přímému
slunečnímu záření, zvýšenému množství prachu,
mechanickým vibracím nebo otřesům.
• Neinstalujte systém tak, aby byl v nakloněné pozici.
Je navržen pouze pro použití v horizontální pozici.
• Udržujte systém a disky mimo dosah zařízení, které
obsahují silné magnety, jako například mikrovlnné
trouby nebo velké reproduktory.
• Nepokládejte na systém těžké předměty.

• Před čelní panel nepokládejte kovové předměty.
Mohly by zhoršit příjem rádiových vln.
• Neinstalujte systém na místech, kde se používají
lékařská zařízení. Mohlo by dojít k poruše lékařského
zařízení.
• Pokud používáte kardiostimulátor nebo jiné lékařské
zařízení, obraťte se před použitím funkce bezdrátové
sítě LAN na svého lékaře nebo na výrobce lékařského
zařízení.

Provoz
• Pokud systém přinesete z chladného prostředí do
teplého nebo pokud jej umístíte do místnosti
s vysokou úrovní vlhkosti, vlhkost může
zkondenzovat na čočkách uvnitř hlavní jednotky.
Dojde-li k takové situaci, systém nemusí fungovat
optimálně. V takovém případě vyjměte disk a
nechejte systém zapnutý po dobu přibližně 30 minut,
dokud se vlhkost neodpaří.
• Jestliže systém přenášíte, nenechávejte v něm žádný
disk. Pokud disk v systému ponecháte, mohlo by dojít
k poškození disku.
• Pokud do krytu něco spadne, odpojte hlavní jednotku
ze zásuvky a nechte ji před dalším použitím
zkontrolovat kvalifikovaným pracovníkem.

Nastavení hlasitosti
• Při poslechu části, která má velmi nízkou úroveň
vstupního signálu nebo nemá žádný signál,
nezvyšujte úroveň hlasitosti. Pokud tak učiníte, pak
při přehrávání části, která má maximální úroveň
vstupního signálu, může dojít k poškození
reproduktorů.

Čištění
• Očistěte kryt, panel a ovládací prvky utěrkou lehce
navlhčenou jemným čisticím prostředkem.
Nepoužívejte drsné materiály, čisticí písek ani
rozpouštědla, jako například alkohol nebo benzin.
V případě jakýchkoliv dotazů nebo potíží týkajících
se systému se prosím obraťte na nejbližšího
obchodního zástupce společnosti Sony.
• Chcete-li z čelního panelu hlavní jednotky odstranit
otisky prstů, otřete jej lehce navlhčeným jemným
hadříkem (pouze BDV-L800).

Čisticí disky, čističe disků/čoček
• Nepoužívejte čisticí disky ani čističe disků/čoček
(včetně kapalných čističů a čističů ve spreji).
Tyto čisticí prostředky mohou způsobit
poruchu přístroje.
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Výměna součástek
• V případě opravy systému musí být nahrazované
součástky odevzdány k recyklaci nebo repasi.

Napájecí adaptér
• K napájení tohoto přehrávače použijte dodaný
napájecí adaptér (AC-BD100), protože jiné adaptéry
by mohly způsobit poruchu.
• Zařízení nerozebírejte ani neprovádějte reverzní
inženýrství (zpětná analýza).
• Neinstalujte napájecí adaptér do uzavřených prostor,
jako je například knihovna nebo vestavěná skříň.
• Nepřipojujte napájecí adaptér k cestovnímu
elektrickému transformátoru, který se může zahřívat
a způsobit poruchu.
• Nevystavujte jej nárazům nebo otřesům.
• Nevystavujte toto zařízení kapající nebo
stříkající vodě.
• Spojovací zařízení by mělo být snadno dostupné
a ovladatelné.

Barva TV
• Pokud reproduktory způsobí potíže s barvami na TV
obrazovce, vypněte TV a po 15 až 30 minutách ji opět
zapněte. Pokud se tím potíže s barvami nevyřeší,
umístěte reproduktory dál od TV sestavy.
DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ

Pozor: Systém dokáže udržet obrázek nebo OSD
(on-screen display) na televizní obrazovce po
neomezeně dlouhou dobu. Pokud necháte obrázek
nebo OSD (on-screen display) zobrazen příliš
dlouhou dobu, hrozí trvalé poškození televizní
obrazovky. Toto se zejména týká
projekčních televizí.

Přemisťování systému
• Před přemisťováním systému se ujistěte, že v jednotce
není vložen disk, a poté vytáhněte zástrčky napájecích
kabelů ze zásuvek.

Poznámky k diskům
Manipulace s disky
• Chcete-li, aby disk zůstal čistý, držte jej za
okraje. Nedotýkejte se povrchu disku.
• Nelepte na disk papír nebo lepicí pásku.

• Nevystavujte disk přímému slunečnímu záření
nebo zdrojům tepla, jako například potrubí
s horkým vzduchem, ani jej nenechávejte
v autě zaparkovaném na přímém slunci,
protože teplota uvnitř auta se může
výrazně zvýšit.
• Jakmile ukončíte přehrávání, uložte disk
do obalu.

Čištění
• Před zahájením přehrávání disk očistěte
čisticím hadříkem.
Otírejte disk od středu směrem k okraji.

• Nepoužívejte rozpouštědla, jako například
benzin nebo ředidlo, běžně dostupné čističe
ani antistatický sprej určený pro
vinylové desky.
Tento systém přehrává pouze standardní
kruhové disky. Použití jiných než standardních
nebo kruhových disků (např. ve tvaru
pohlednice, srdce nebo hvězdy) může
způsobit poruchu.
Nepoužívejte disky, ke kterým je připojeno
běžně dostupné příslušenství, jako například
štítek nebo kroužek.
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FM tuner

Technické údaje

Rozsah ladění

Zesilovač
VÝSTUPNÍ VÝKON (referenční)
Subwoofer:
120 W (při 4 ohmech,
80 Hz)
BDV-L800/BDV-L800M:
VÝSTUPNÍ VÝKON (jmenovitý)
Levý přední/Pravý přední: 85 W + 85 W (při 4 ohmech,
1 kHz, 1% THD)
VÝSTUPNÍ VÝKON (referenční)
Levý přední/Pravý přední: 130 W (na kanál při
4 ohmech, 1 kHz)
BDV-L600:
VÝSTUPNÍ VÝKON (jmenovitý)
Levý přední/Pravý přední: 80 W + 80 W (při 4 ohmech,
1 kHz, 1% THD)
VÝSTUPNÍ VÝKON (referenční)
Levý přední/Pravý přední: 115 W (na kanál při
4 ohmech, 1 kHz)
Vstupy (digitální)
TV (Audio Return Channel/OPTICAL)
Podporované formáty:
LPCM 2CH (až 48 kHz),
Dolby Digital, DTS
HDMI IN 1/HDMI IN 2 Podporované formáty:
LPCM 2CH (až 96 kHz),
Dolby Digital, DTS

Video
Výstupy

VIDEO: 1 Vp-p 75 ohmů

HDMI
Konektor

Typ A (19 pinový)

Systém BD/DVD/Super Audio CD/CD
Systém formátu signálu

NTSC/PAL

USB
(USB) konektor:

Typ A (Pro připojení USB
paměti, čtečky paměťových
karet, digitálního
fotoaparátu a digitální
videokamery)

LAN
LAN(100) konektor

Systém

100BASE-TX port

Bezdrátová síť LAN
BDV-L800/BDV-L800M
Shoda s bezpečnostními a regulačními normami
IEEE 802.11 b/g/n
Frekvence a kanál
2,4 GHz – 2,4835 GHz
[CH1–13]

Anténa
Svorky antény
Mezifrekvence

Digitální syntezátor PLL
řízený krystalem
87,5 MHz – 108,0 MHz
(po 50 kHz)
FM anténa
75 ohmů, nesouměrné
250 kHz/300 kHz/
350 kHz/400 kHz

Obecné (hlavní jednotka, napájecí adaptér
(AC-BD100))
Požadavky na napájení (napájecí adaptér)
Vstup: 110–240 V AC,
50/60 Hz
Výstup: 14 V DC, 3,3 A
Provozní teplota:
40 °C (max.)
Spotřeba energie
Zapnuto: 30 W
Pohotovostní režim: 0,3 W
(v úsporném režimu)
Rozměry (přibližně)
Napájecí adaptér
122 mm × 37 mm × 64 mm
(š/v/h)
Hlavní jednotka
480 mm × 46 mm ×
232 mm (š/v/h)
480 mm × 259 mm ×
103 mm (š/v/h)
(s podstavcem)
480 mm × 105 mm ×
231 mm (š/v/h)
(v horizontální poloze)
Hmotnost (přibližně)
Napájecí adaptér
0,3 kg
Hlavní jednotka
L800: 3,2 kg
4,2 kg
(s podstavcem)
L800M: 3,3 kg
4,3 kg
(s podstavcem)
L600: 3,0 kg
4,0 kg
(s podstavcem)

Reproduktory
Přední reproduktor (SS-TSL800) pro
BDV-L800/BDV-L800M
Reproduktorový systém
Jednotka reproduktoru

Jmenovitá impedance
Rozměry (přibližně)
Hmotnost (přibližně)

2pásmový reproduktorový
systém se dvěma měniči
Tweeter: 25 mm
kupolovitý
Širokopásmový: 65 mm
kónický
4 ohmy
123 mm × 475 mm ×
137 mm (š/v/h)
1,3 kg
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Přední reproduktor (SS-TSL600) pro BDV-L600
Reproduktorový systém

Jednotka reproduktoru

Jmenovitá impedance
Rozměry (přibližně)
Hmotnost (přibližně)

2pásmový reproduktorový
systém se dvěma měniči
a bassreflexem
Tweeter:
25 mm kupolovitý
Širokopásmový:
50 mm kónický
4 ohmy
112 mm × 320 mm ×
112 mm (š/v/h)
0,9 kg

Aktivní subwoofer (SA-WSL600)
Reproduktorový systém
Jednotka reproduktoru
Jmenovitá impedance
Rozměry (přibližně)
Hmotnost (přibližně)

Subwoofer
160 mm kónický
4 ohmy
275 mm × 395 mm ×
290 mm (š/v/h)
9 kg

Obecné (Subwoofer)
Požadavky na napájení
Spotřeba energie

220–240 V AC,
50/60 Hz
Zapnuto: 70 W
Pohotovostní režim:
Přibližně 0,6 W
Vypnuto: 0,3 W

Bezdrátový vysílač a přijímač (EZW-RT50)
Komunikační systém
Výstup
Frekvenční pásmo
Způsob modulace
Požadavky na napájení
Rozměry (přibližně)
Hmotnost (přibližně)

Bezdrátový zvuk Verze 1.0
23 mW (EIRP)
5,725 GHz – 5,875 GHz
DSSS
3,3 V DC, 300 mA
30 mm × 9 mm × 60 mm
(š/v/h)
10 g

Design a technické údaje se mohou měnit
bez předchozího upozornění.
• Spotřeba energie v pohotovostním režimu
0,3 W (hlavní jednotka), 0,3 W (subwoofer).
• Při použití digitálního zesilovače S-Master lze
dosáhnout koeficientu účinnosti více než 85 %.
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