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Informácie pre zákazníkov v Európe

Toto zariadenie je klasifikované ako laserový produkt 1. triedy podľa noriem  
IEC 60825-1:2007 a IEC 60825-1:2014. Toto označenie sa nachádza na zadnej 
strane zvonka.

Likvidácia odpadových batérií, elektrického a elektronického 
vybavenia (platné v Európskej únii a ostatných krajinách so 
zavedenými systémami separovaného zberu odpadu)

Tento symbol na produkte, batérii alebo na balení znamená, že 
s produktom a batériou nemožno zaobchádzať ako s domovým 
odpadom. Na určitých typoch batérií sa môže tento symbol používať 
spolu so symbolom chemickej značky. Chemická značka olova (Pb) 
sa pridáva, ak batéria obsahuje viac ako 0,004 % olova. Správnou 
likvidáciou týchto produktov a batérií zabránite možnému 

negatívnemu vplyvu na životné prostredie a ľudské zdravie, ktorý by hrozil pri 
nesprávnej likvidácii batérií. Recyklácia týchto materiálov pomáha šetriť prírodné 
zdroje. Ak sú produkty z bezpečnostných, prevádzkových dôvodov alebo z 
dôvodu integrity údajov trvalo pripojené k vstavanej batérii, takúto batériu musí 
vymieňať len kvalifikovaný servisný personál. Po uplynutí životnosti batérie, 
elektrických a elektronických zariadení treba tieto produkty odovzdať na 
príslušnom zbernom mieste určenom na recykláciu elektrických a elektronických 
zariadení, aby ste zaručili ich správnu likvidáciu. Informácie o iných typoch batérií 
nájdete v časti o bezpečnom vybratí batérie z produktu. Batériu odovzdajte na 
príslušnom zbernom mieste určenom na recykláciu nepotrebných batérií. 
Podrobnejšie informácie o recyklácii tohto produktu alebo batérie vám poskytne 
miestny mestský úrad, miestny úrad zodpovedný za odvoz domového odpadu 
alebo obchod, v ktorom ste produkt alebo batériu kúpili.

Upozornenie pre zákazníkov: Nasledujúce informácie sa 
vzťahujú len na zariadenia predávané v krajinách, v ktorých 
platia smernice EÚ
Tento produkt bol vyrobený spoločnosťou alebo v mene spoločnosti Sony 
Corporation. 
Dovozca pre EÚ: Sony Europe Limited. 
Otázky týkajúce sa dovozcu pre EÚ alebo súladu produktu s normami v Európe 
zašlite oprávnenému zástupcovi výrobcu: Sony Belgium, bijkantoor van Sony 
Europe Limited, Da Vincilaan 7-D1, 1935 Zaventem, Belgicko.

Spoločnosť Sony Corporation týmto vyhlasuje, že toto vybavenie spĺňa nariadenia 
smernice 2014/53/EÚ.
Celý text vyhlásenia o zhode EÚ je k dispozícii na nasledujúcej internetovej 
adrese:
http://www.compliance.sony.de/

Označenie CE platí iba v krajinách, ktoré to vyžadujú na základe zákonov, 
predovšetkým v krajinách Európskeho hospodárskeho priestoru (EHP) a 
Švajčiarsku.
Toto rádiové zariadenie je určené na používanie so schválenými verziami softvéru, 
ktoré sú uvedené vo vyhlásení o zhode EÚ. Softvér uložený v tomto rádiovom 
zariadení preukázateľne spĺňa kľúčové požiadavky smernice 2014/53/EÚ.
Verziu softvéru môžete skontrolovať stlačením tlačidla OPTIONS a následným 
výberom položiek „SYSTEM“ – „VERSION“ pomocou tlačidiel /  a  .

Tento domáci zvukový systém je navrhnutý na tieto účely:
•	prehrávanie hudby/videí z diskov alebo zariadení USB,
•	prenos hudby do zariadení USB,
•	počúvanie zvuku televízora,
•	Prehrávanie hudby zo zariadení BLUETOOTH
•	organizovanie spoločenských akcií vďaka funkciám Wired Party Chain a Wireless 

Party Chain.

Riešenie problémov

Ak sa na displeji zobrazí kód chyby a hlásenie „CHECK 
MANUAL”

V nasledujúcej tabuľke sú uvedené informácie o nápravných krokoch.

Kód chyby Nápravné kroky

„PROTECT2” Obráťte sa na najbližšieho predajcu produktov spoločnosti 
Sony.

„PROTECT3”/
„PROTECT4”/
„PROTECT6”

Ihneď odpojte sieťový napájací kábel a skontrolujte, či niečo 
neblokuje ventilačné otvory jednotky. Ak vykonáte kontrolu 
a nezistíte žiadne problémy, znova pripojte sieťový napájací 
kábel a zapnite systém. Ak problém pretrváva, obráťte sa na 
najbližšieho predajcu produktov spoločnosti Sony.

Slovenčina Domáci zvukový systém
Pred použitím jednotky si dôkladne prečítajte túto príručku a odložte si ju, aby ste 
do nej mohli v prípade potreby nahliadnuť.

VAROVANIE
Ventilačný otvor zariadenia nezakrývajte novinami, obrusmi, záclonami 
a podobne, aby ste predišli požiaru.
Zariadenie nevystavujte zdrojom otvoreného ohňa (napríklad zapáleným 
sviečkam).

Zabráňte kvapkaniu a špliechaniu na zariadenie a neklaďte naň predmety 
naplnené vodou, napríklad vázy, aby ste predišli požiaru alebo úrazu elektrickým 
prúdom.

Keďže sa jednotka odpája od elektrickej siete odpojením hlavnej zástrčky, pripojte 
ju k ľahko prístupnej sieťovej elektrickej zásuvke. Ak spozorujete nezvyčajné 
správanie zariadenia, okamžite odpojte hlavnú zástrčku od sieťovej zásuvky.

Zariadenie neumiestňujte do obmedzeného priestoru, ako napríklad do knižnice 
alebo skrinky.

Kým je jednotka pripojená k sieťovej zásuvke, nie je odpojená od elektrickej siete, 
ani keď je vypnutá.

Iba na používanie v interiéri.

Nasledujúce informácie sa vzťahujú len na zariadenia 
predávané v krajinách alebo regiónoch, ktoré spĺňajú smernice 
EMC.
Pri testovaní tohto zariadenia sa zistilo, že pri použití pripájacieho kábla kratšieho 
ako 3 metre spĺňa limity stanovené v smernici o elektromagnetickej kompatibilite.

UPOZORNENIE
Ak batériu vymeníte za nesprávny typ, hrozí riziko výbuchu.

Batérie ani zariadenie s vloženými batériami nevystavujte nadmernej teplote, 
napríklad slnečnému žiareniu alebo ohňu.

UPOZORNENIE
Používanie optických prístrojov s týmto produktom zvyšuje nebezpečenstvo 
poškodenia zraku.

Bezpečnostné upozornenia
Pri prenášaní jednotky
Aby sa nepoškodil diskový mechanizmus, pred prenášaním jednotky vykonajte 
nasledujúci postup.

Na vykonanie tejto operácie používajte ovládacie prvky na jednotke.

1 Stlačením tlačidla  zapnite systém.

2 Opakovaným stláčaním tlačidla FUNCTION vyberte možnosť  
„DVD/CD“.

3 Vyberte disk.
Stlačením tlačidla  otvorte a zatvorte zásobník diskov.
Počkajte, kým sa na displeji zobrazí hlásenie „NO DISC“.

4 Stlačením tlačidla  vypnite systém.

5 Odpojte sieťový napájací kábel.

Poznámky o diskoch
•	Pred prehrávaním pretrite disk čistiacou tkaninou, pričom postupujte od stredu 

k okrajom.
•	Disky nečistite pomocou rozpúšťadiel, ako sú benzín, riedidlo, komerčné čistiace 

prostriedky alebo antistatické spreje určené pre vinylové LP platne.
•	Disky nevystavujte priamemu slnečnému svetlu ani zdrojom tepla, napríklad 

prieduchom horúceho vzduchu, ani ich nenechávajte vo vozidle zaparkovanom 
na priamom slnečnom svetle.

Bezpečnosť
•	Ak jednotku plánujete dlhšie nepoužívať, úplne odpojte sieťový napájací kábel 

od elektrickej zásuvky (siete). Pri odpájaní systému vždy ťahajte za zástrčku. 
Nikdy neťahajte za samotný kábel.

•	V prípade vniknutia akéhokoľvek predmetu alebo kvapaliny do systému odpojte 
systém od elektrickej siete a pred ďalším používaním ho nechajte skontrolovať 
kvalifikovaným personálom.

•	Výmenu sieťového napájacieho kábla smie vykonať len oprávnená osoba v 
autorizovanom servise.

Informácie o manipulácii so systémom
Tento systém nie je vodotesný ani odolný voči kvapkajúcej vode. Dbajte, aby na 
systém nevyšplechla voda ani ho vodou nečistite.

Umiestnenie
•	Systém neumiestňujte na šikmú plochu ani na miesta, ktoré sú mimoriadne 

horúce, studené, prašné, znečistené, vlhké, bez dostatočnej cirkulácie vzduchu 
alebo ktoré sú vystavené vibráciám, priamemu slnečnému svetlu alebo jasnému 
svetlu.

•	Pri umiestňovaní systému na špeciálne upravené povrchy (napríklad voskované, 
olejované alebo leštené) buďte opatrní, pretože môže dôjsť k vzniku škvŕn alebo 
odfarbeniu týchto povrchov.

•	Ak je systém prinesený priamo z chladného na teplé miesto alebo je 
umiestnený do veľmi vlhkej miestnosti, na šošovke vo vnútri jednotky sa môže 
skondenzovať vlhkosť a spôsobiť poruchu systému. V takom prípade vyberte 
disk a nechajte systém zapnutý asi hodinu, kým sa vlhkosť neodparí.

Nárast teploty vnútri zariadenia
•	Nárast teploty v jednotke počas prevádzky je normálny a nemusíte sa preň 

znepokojovať.
•	Nedotýkajte sa krytu, ak sa jednotka používala pri vysokej hlasitosti, pretože kryt 

môže byť horúci.
•	Neblokujte ventilačné otvory.

Systém reproduktorov
Zabudovaný systém reproduktorov nie je magneticky tienený, a preto sa obraz na 
televízoroch v jeho blízkosti môže magneticky zdeformovať. V takom prípade 
vypnite televízor, počkajte 15 až 30 minút a znova ho zapnite. Ak nedôjde k 
zlepšeniu, premiestnite systém ďalej od televízora.

DÔLEŽITÉ UPOZORNENIE
Upozornenie: Ak zastavený videoobraz alebo obraz ponuky na obrazovke 
necháte na televízore zobrazený dlhší čas prostredníctvom systému, hrozí trvalé 
poškodenie televíznej obrazovky. Tento problém hrozí najmä projekčným 
televízorom.

Čistenie krytu
Systém čistite jemnou handričkou mierne navlhčenou v slabom roztoku čistiaceho 
prostriedku.
Nepoužívajte žiadne drsné handričky, práškové prostriedky ani rozpúšťadlá, 
napríklad riedidlo, benzín alebo alkohol.

Komunikácia cez BLUETOOTH
•	Zariadenia BLUETOOTH by sa mali používať do vzdialenosti približne 10 metrov 

od seba (vzdialenosť bez prekážok). Efektívny komunikačný rozsah sa môže 
skrátiť pri nasledujúcich podmienkach:
 – Keď sa medzi zariadeniami s pripojením BLUETOOTH nachádza osoba, kovový 
predmet, stena alebo iná prekážka.

 – Na miestach s nainštalovanou bezdrôtovou sieťou LAN.
 – Ak sa v blízkosti používajú mikrovlnné rúry.
 – Na miestach, kde sa vytvárajú iné elektromagnetické vlny.

•	Zariadenia BLUETOOTH a zariadenie bezdrôtovej siete LAN (IEEE 802.11b/g/n) 
používajú rovnaké frekvenčné pásmo (2,4 GHz). Pri používaní zariadenia 
BLUETOOTH v blízkosti zariadenia so schopnosťou pripojenia k bezdrôtovej sieti 
LAN sa môže vyskytnúť elektromagnetické rušenie. To môže mať za následok 
nižšie rýchlosti prenosu údajov, šum alebo neschopnosť pripojenia.  
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V takom prípade vyskúšajte nasledujúce riešenia:
 – Používajte tento systém vo vzdialenosti najmenej 10 metrov od zariadenia 
bezdrôtovej siete LAN.

 – Vypnite napájanie zariadenia s pripojením k bezdrôtovej sieti LAN, keď 
používate zariadenie BLUETOOTH do vzdialenosti 10 metrov.

 – Používajte tento systém a zariadenie BLUETOOTH čo najbližšie k sebe.
•	Rádiové vlny vysielané týmto systémom môžu spôsobovať rušenie prevádzky 

niektorých zdravotníckych pomôcok. Keďže toto rušenie môže spôsobiť poruchu 
zariadenia, vždy vypnite napájanie systému a zariadenia BLUETOOTH na 
nasledujúcich miestach:
 – v nemocniciach, vlakoch, lietadlách, na čerpacích staniciach a na všetkých 
miestach, kde sa môžu vyskytovať horľavé plyny,

 – V blízkosti automatických dverí alebo požiarnych hlásičov.
•	Tento systém podporuje funkcie zabezpečenia, ktoré vyhovujú špecifikáciám 

BLUETOOTH na zaistenie bezpečného pripojenia počas komunikácie pomocou 
technológie BLUETOOTH. Toto zabezpečenie však nemusí byť dostatočné 
v závislosti od obsahu nastavenia a ďalších faktorov, preto buďte pri komunikácii 
pomocou technológie BLUETOOTH vždy opatrní.

•	Spoločnosť Sony nenesie žiadnu zodpovednosť za škody ani iné straty 
vyplývajúcu z úniku informácií počas komunikácie pomocou technológie 
BLUETOOTH.

•	Komunikácia BLUETOOTH nemusí byť zaručená so všetkými zariadeniami 
BLUETOOTH, ktoré majú rovnaký profil ako táto jednotka.

•	Zariadenia BLUETOOTH pripojené k tomuto systému musia vyhovovať 
špecifikáciám zariadenia BLUETOOTH predpísaným spoločnosťou Bluetooth SIG, 
Inc., a ich súlad musí byť overený. Avšak aj keď zariadenie vyhovuje 
špecifikáciám BLUETOOTH, môžu sa vyskytnúť prípady, keď vlastnosti alebo 
špecifikácie zariadenia BLUETOOTH znemožnia pripojenie alebo môžu mať za 
následok odlišné metódy ovládania, zobrazovania alebo prevádzky.

•	V závislosti od zariadenia BLUETOOTH pripojeného k systému, od prostredia 
komunikácie alebo okolitých podmienok sa môže vyskytnúť šum alebo výpadok 
zvuku.

Informácie o hlasovom usmernení

DÔLEŽITÉ: HLASOVÉ USMERNENIE PRE TENTO SYSTÉM JE 
K DISPOZÍCII IBA V ANGLIČTINE.
V závislosti od stavu systému sa zo systému ozýva nasledujúce hlasové 
navádzanie:
•	Pri nastavení systému do režimu párovania: Párovanie zariadení BLUETOOTH”
•	Po pripojení k zariadeniu BLUETOOTH: BLUETOOTH je pripojený”
•	Po odpojení od zariadenia BLUETOOTH: BLUETOOTH je odpojený”
•	Po dokončení nastavení funkcie pridania reproduktora: „Duálny režim“
•	Pri nastavení režimu výstupu počas funkcie pridania reproduktora: 

„Ľavý/Pravý/Duálny režim”

Oznámenie o licenciách a ochranných známkach
•	  je ochrannou známkou spoločnosti DVD Format/Logo Licensing 

Corporation.
•	Logá DVD+RW, DVD-RW, DVD+R, DVD-R, DVD VIDEO a CD sú ochrannými 

známkami.
•	WALKMAN® a logo WALKMAN® sú registrovanými ochrannými známkami 

spoločnosti Sony Corporation.
•	Na technológiu kódovania zvuku MPEG Layer-3 a príslušné patenty poskytli 

licenciu spoločnosti Fraunhofer IIS a Thomson.
•	Windows Media je registrovanou ochrannou známkou alebo ochrannou 

známkou spoločnosti Microsoft Corporation v USA alebo iných krajinách.
•	Tento produkt je chránený určitými právami duševného vlastníctva spoločnosti 

Microsoft Corporation. Bez licencie od spoločnosti Microsoft alebo jej 
oprávnenej dcérskej spoločnosti je používanie alebo distribuovanie takejto 
technológie oddelene od produktu zakázané.

•	Tento systém je vybavený technológiou Dolby* Digital.
* Vyrobené na základe licencie od spoločnosti Dolby Laboratories. Dolby, Dolby 

Audio a symbol dvojitého písmena D sú ochrannými známkami spoločnosti 
Dolby Laboratories.

•	Tento systém je vybavený technológiou High-Definition Multimedia Interface 
(HDMI™). Výrazy HDMI, HDMI High-Definition Multimedia Interface a logo HDMI 
sú ochrannými známkami alebo registrovanými ochrannými známkami 
spoločnosti HDMI Licensing Administrator, Inc., v USA a iných krajinách.

•	„BRAVIA“ je ochrannou známkou spoločnosti Sony Corporation.
•	Značka LDAC™ a logo LDAC sú ochranné známky spoločnosti Sony Corporation.
•	Slovná ochranná známka a logá BLUETOOTH® sú registrované ochranné známky, 

ktoré vlastní spoločnosť Bluetooth SIG, Inc., a spoločnosť Sony Corporation 
používa tieto ochranné známky na základe licencie. Ostatné ochranné známky a 
obchodné názvy patria príslušným vlastníkom.

•	N-Mark je ochrannou známkou alebo registrovanou ochrannou známkou 
spoločnosti NFC Forum, Inc., v USA a v iných krajinách.

•	Android, Google Play a logo Google Play sú ochrannými známkami spoločnosti 
Google LLC.

•	Apple, Apple logo, iPhone, iPod a iPod touch sú ochrannými známkami 
spoločnosti Apple Inc., ktoré sú registrované v USA a iných krajinách. App Store 
je servisná známka spoločnosti Apple Inc. registrovaná v USA a iných krajinách.

•	Použitie loga Made for Apple znamená, že príslušenstvo bolo vytvorené 
špeciálne na pripojenie k produktu alebo produktom Apple uvedeným na logu 
a vývojárska spoločnosť zaručuje, že spĺňa výkonnostné normy spoločnosti 
Apple. Spoločnosť Apple nezodpovedá za prevádzku zariadenia ani za súlad 
s bezpečnostnými a regulačnými normami.

•	TENTO PRODUKT JE LICENCOVANÝ NA ZÁKLADE LICENCIE MPEG-4 VISUAL PATENT 
PORTFOLIO LICENSE NA OSOBNÉ A NEKOMERČNÉ ÚČELY SPOTREBITEĽA NA

(i) KÓDOVANIE VIDEA V SÚLADE SO ŠTANDARDOM MPEG-4 VISUAL STANDARD 
(MPEG-4 VIDEO)

ALEBO

(ii) NA DEKÓDOVANIE VIDEA MPEG-4 VIDEO, KTORÉ ZAKÓDOVAL SPOTREBITEĽ PRI 
OSOBNEJ A NEKOMERČNEJ ČINNOSTI ALEBO KTORÉ SA ZÍSKALO OD 
POSKYTOVATEĽA VIDEA S LICENCIOU NA POSKYTOVANIE VIDEA MPEG-4 VIDEO.

ŽIADNA LICENCIA SA NEUDEĽUJE ANI NIE JE POSKYTNUTÁ IMPLICITNE NA ŽIADNE 
INÉ POUŽÍVANIE. ĎALŠIE INFORMÁCIE VRÁTANE INFORMÁCIÍ SÚVISIACICH S 
REKLAMNÝM, INTERNÝM A KOMERČNÝM POUŽÍVANÍM A LICENCOVANÍM 
MOŽNO ZÍSKAŤ OD SPOLOČNOSTI MPEG LA, L.L.C.
HTTP://WWW.MPEGLA.COM

•	Všetky ostatné ochranné známky sú ochrannými známkami príslušných vlastníkov.
•	V tejto príručke sa označenia ™ a ® neuvádzajú.

Technické parametre
Reproduktory
Systém reproduktorov:

3-smerový, Double Bass Reflex
Jednotka reproduktora:

Ľ/P výškový reproduktor: 40 mm kužeľový typ
Ľ/P stredový reproduktor: 80 mm, kužeľový typ
Hĺbkový reproduktor: 250 mm, kužeľový typ

Vstupy
AUDIO/PARTY CHAIN IN (TV) L/R:

Napätie 2 V, impedancia 47 kiloohmov
TV (ARC):

Podporovaný zvukový signál:
2-kanálový signál vo formáte Linear PCM

MIC1:
Citlivosť 1 mV, impedancia 10 kiloohmov

MIC2/GUITAR:
Citlivosť 1 mV, impedancia 10 kiloohmov (Keď je režim gitary vypnutý.)
Citlivosť 200 mV, impedancia 1 megaohmov (Keď je režim gitary zapnutý.)

Výstupy
AUDIO/PARTY CHAIN OUT L/R:

Napätie 2 V, impedancia 1 kiloohm
HDMI OUT (TV) ARC:

Podporovaný zvukový signál:
2-kanálový lineárny PCM (maximálne 48 kHz), Dolby Digital

Rozhranie HDMI
Konektor:

Typ A (19-kolíkový)

Prehrávač diskov
Systém:

Systém na prehrávanie kompaktných diskov a digitálneho zvuku a obrazu
Vlastnosti laserovej diódy

Trvanie žiarenia: nepretržité
Výstupný výkon lasera*: menej ako 44,6 μW
* Tento výkon je hodnota nameraná vo vzdialenosti 200 mm od povrchu objektívu 

na bloku optickej prenosky s clonou 7 mm.
Frekvenčná charakteristika:

20 Hz – 20 kHz
Formát systému farieb obrazu:

Latinskoamerické modely:
NTSC
Ostatné modely:
NTSC a PAL

Rozhranie USB
Podporované zariadenie USB:

Trieda veľkokapacitných zariadení
Maximálny prúd:

1 A

 Port (USB):
Type A

Rozhranie BLUETOOTH
Komunikačný systém:

BLUETOOTH štandardnej verzie 4.2
Výstup:

Štandardné BLUETOOTH, energetická trieda 2
Maximálny výstupný výkon:

< 9,5 dBm
Maximálny počet registrovateľných zariadení:

8 zariadení
Maximálny počet simultánnych pripojení (Multipoint):

3 zariadenia
Maximálny komunikačný dosah:

Viditeľnosť medzi koncovými bodmi pribl. 10 m1)

Frekvenčné pásmo:
2,4 GHz pásmo (2,4000 GHz – 2,4835 GHz)

Spôsob modulácie:
FHSS (Freq Hopping Spread Spectrum)

Kompatibilné profily BLUETOOTH2):
A2DP (Advanced Audio Distribution Profile)
AVRCP (Audio Video Remote Control Profile)
SPP (Serial Port Profile)

Podporované kodeky:
SBC (Subband Codec)
AAC (Advanced Audio Coding)
LDAC

1) Aktuálna rýchlosť sa môže meniť v závislosti od rôznych faktorov, napríklad prekážok 
medzi zariadeniami, magnetických polí okolo mikrovlnnej rúry, statickej elektriny, 
citlivosti príjmu, operačného systému, softvérových aplikácií atď.

2) Štandardné profily BLUETOOTH signalizujú účel BLUETOOTH komunikácie medzi 
zariadeniami.

NFC
Frekvenčné pásmo:

13,56 MHz

Podporované formáty zvuku
Podporovaná bitová rýchlosť a vzorkovacie frekvencie:

MP3:
32/44,1/48 kHz, 32 kb/s– 320 kb/s (VBR)
AAC:
44,1 kHz, 48 kb/s – 320 kb/s (CBR/VBR)
WMA:
44,1 kHz, 48 kb/s – 192 kb/s (CBR/VBR)
WAV:
44,1/48 kHz (16 bitov)

Podporované formáty videa
Xvid:

obrazový kodek: Xvid video
Bitová rýchlosť: 4,854 Mb/s (MAX)
Rozlíšenie/snímková frekvencia:
720 × 480, 30 snímok/s
720 × 576, 25 snímok/s (okrem modelov pre Latinskú Ameriku)
zvukový kodek: MP3

MPEG4:
Formát súborov: Formát súborov MP4
obrazový kodek: MPEG4 Simple Profile (AVC nie je kompatibilný.)
Bitová rýchlosť: 4 Mb/s
Rozlíšenie/snímková frekvencia:
720 × 480, 30 snímok/s
720 × 576, 25 snímok/s (okrem modelov pre Latinskú Ameriku)
zvukový kodek: AAC-LC (formát HE-AAC nie je kompatibilný)
DRM: Nie je kompatibilný

Všeobecné
Požiadavky na napájanie:

120 V – 240 V, striedavý prúd, 50/60 Hz
Spotreba energie:

115 W
Spotreba energie (v režime úspory energie):

0,5 W (keď je položka „BT STBY“ nastavená na možnosť OFF a položka 
[CONTROL FOR HDMI] na možnosť [OFF].)
2 W* (keď je položka „BT STBY“ nastavená na možnosť ON a položka 
[CONTROL FOR HDMI] na možnosť [ON].)

Rozmery (Š/V/H) (približne):
328 mm x 799 mm x 300 mm

Hmotnosť (približne):
12,6 kg

Prevádzková teplota:
5 °C až 35 °C

* Spotreba energie systému je nižšia než 0,5 W, keď sa nevyužíva pripojenie HDMI 
a položka „BT STBY“ je nastavená na možnosť „OFF“.

Dodávané príslušenstvo
Diaľkový ovládač (jednosmerný prúd 3 V) (1)
Batérie R03 (jednosmerný prúd 1,5 V) (veľkosť AAA) (2)
Sieťový napájací kábel (1)

Dizajn a špecifikácie podliehajú zmenám aj bez predchádzajúceho upozornenia.

Kompatibilné modely zariadení iPhone a iPod
iPhone X, iPhone 8 Plus, iPhone 8, iPhone 7 Plus, iPhone 7, iPhone SE, iPhone 6s 
Plus, iPhone 6s, iPhone 6 Plus, iPhone 6, iPhone 5s, iPod touch (6. generácia)
Tento systém je kompatibilný so systémom iOS 10.0 alebo novším.


