4-488-942-21(2) (LV)

Vairākkanālu
uztvērējs
Uzziņu rokasgrāmata

STR-DN1050/STR-DN850

BRĪDINĀJUMS
Lai samazinātu aizdegšanās vai
elektrošoka risku, nepakļaujiet šo
aparātu lietus vai mitruma iedarbībai.
Lai samazinātu aizdegšanās risku, nenosedziet
ierīces ventilācijas atveri ar avīzi, galdautu,
aizkariem vai citiem priekšmetiem.
Nepakļaujiet ierīci atklātas liesmas avotu
(piemēram, aizdegtas sveces) iedarbībai.
Lai samazinātu aizdegšanās vai elektrošoka
risku, nepakļaujiet šo ierīci pilienu vai šļakatu
iedarbībai, kā arī nenovietojiet uz ierīces
ar šķidrumu pildītus priekšmetus,
piemēram, vāzes.
Neuzstādiet ierīci norobežotā vietā, piemēram,
grāmatplauktā vai iebūvētā skapītī.
Tā kā ierīces atvienošanai no elektroenerģijas
tīkla tiek izmantota galvenā kontaktdakša,
pievienojiet ierīci viegli pieejamai maiņstrāvas
rozetei. Ja ierīces darbībā ievērojat kaut ko
neparastu, galveno kontaktdakšu nekavējoties
atvienojiet no maiņstrāvas rozetes.
Nepakļaujiet baterijas/akumulatorus vai
ierīces ar ievietotām baterijām/akumulatoriem
pārmērīgam karstumam, piemēram, saules
staru vai uguns iedarbībai.
Kamēr ierīce ir pievienota maiņstrāvas rozetei,
tā no elektroenerģijas tīkla netiek atvienota
pat tad, ja ir izslēgta.
Pārmērīgs austiņu skaņas spiediens var izraisīt
dzirdes zudumu.
Šis apzīmējums lietotāju
brīdina par karstas virsmas
esamību, kas var būt karsta,
ja tai pieskaras normālas
darbības laikā.
Šī iekārta ir pārbaudīta un atbilst EMS
Direktīvas ierobežojumiem, izmantojot
savienojuma kabeli, kas ir īsāks par 3 metriem.
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Eiropas klientiem
Atbrīvošanās no
nolietotām baterijām/
akumulatoriem,
kā arī elektriskām un
elektroniskām iekārtām
(attiecas uz Eiropas
Savienību un citām
Eiropas valstīm ar
atsevišķu savākšanas
sistēmu)
Šis apzīmējums uz produkta, baterijas/
akumulatora vai iepakojuma norāda, ka ar
šo produktu un baterijām/akumulatoriem
nedrīkst rīkoties kā ar mājsaimniecības
atkritumiem. Noteiktām baterijām/
akumulatoriem šis apzīmējums, iespējams,
tiek izmantots kopā ar kādu ķīmisko simbolu.
Dzīvsudraba (Hg) vai svina (Pb) ķīmiskais
simbols tiek pievienots, ja baterijā/akumulatorā
ir vairāk par 0,0005% dzīvsudraba vai
0,004% svina. Nodrošinot pareizu atbrīvošanos
no šiem produktiem un baterijām/
akumulatoriem, palīdzēsit nepieļaut
iespējamo negatīvo ietekmi uz apkārtējo
vidi un cilvēku veselību, ko varētu izraisīt
neatbilstoša šādu atkritumu apstrāde.
Materiālu pārstrāde palīdzēs taupīt dabas
resursus.
Ja drošības, veiktspējas vai datu integritātes
iemeslu dēļ produktam nepieciešams
pastāvīgs savienojums ar iebūvētu bateriju/
akumulatoru, šādu bateriju/akumulatoru
drīkst nomainīt tikai kvalificēts servisa
speciālists. Lai nodrošinātu pareizu šādas
baterijas/akumulatora, kā arī elektriskās
vai elektroniskās iekārtas apstrādi, beidzoties
produkta kalpošanas laikam, nododiet
šos produktus atbilstošā savākšanas vietā
elektrisko un elektronisko iekārtu pārstrādei.
Visu pārējo bateriju/akumulatoru gadījumā,
skatiet sadaļu par to, kā no produkta droši
izņemt bateriju/akumulatoru. Bateriju/
akumulatoru nododiet atbilstošā savākšanas
vietā izlietoto bateriju/akumulatoru
pārstrādei. Lai iegūtu detalizētāku informāciju

par šī produkta vai baterijas/akumulatora
pārstrādi, sazinieties ar vietējo pašvaldību,
mājsaimniecības atkritumu apsaimniekotāju
vai veikalu, kurā iegādājāties šo produktu
vai bateriju/akumulatoru.

Paziņojums klientiem:
turpmākā informācija attiecas
tikai uz iekārtu, kas pārdota valstī,
uz kuru attiecas ES direktīvas.
Šī produkta ražotājs ir Sony Corporation,
1-7-1 Konan Minato-ku Tokyo, 108-0075,
Japāna (vai arī ražots šī uzņēmuma vārdā).
Jautājumi saistībā ar produkta atbilstību
Eiropas Savienības likumdošanai
ir jāuzdod pilnvarotajam pārstāvim
Sony Deutschland GmbH, Hedelfinger
Strasse 61, 70327 Stuttgart, Vācija. Ja rodas
jautājumi par remontu vai garantiju, skatiet
atsevišķos servisa vai garantijas dokumentos
norādītās adreses.
Ar šo Sony Corp. deklarē, ka šī iekārta atbilst
Direktīvas 1999/5/EK būtiskajām prasībām
un citiem saistītajiem noteikumiem.
Lai iegūtu detalizētu informāciju, lūdzu,
izmantojiet šo vietrādi URL:
http://www.compliance.sony.de/

Par autortiesībām
Šajā uztvērējā ir iekļauta Dolby* Digital
un Pro Logic Surround, kā arī DTS**
digitālās ieskaujošās skaņas sistēma.
* Ražots saskaņā ar Dolby Laboratories
licenci. Dolby, Pro Logic, Surround EX
un dubultā D apzīmējums ir
Dolby Laboratories preču zīmes.
** Informāciju par DTS patentiem skatiet
vietnē http://patents.dts.com. Ražots
saskaņā ar DTS Licensing Limited licenci.
DTS, DTS-HD, apzīmējums un DTS kopā
ar apzīmējumu ir DTS, Inc. reģistrētas
preču zīmes, bet DTS-HD Master Audio
ir DTS, Inc. preču zīme. © DTS, Inc.
Visas tiesības paturētas.

Šajā uztvērējā ir iekļauta augstas izšķirtspējas
multivides saskarnes (High-Definition
Multimedia Interface – HDMI™) tehnoloģija.
Termini HDMI un HDMI High-Definition
Multimedia Interface, kā arī HDMI logotips
ir HDMI Licensing LLC ASV un citās valstīs
reģistrētas preču zīmes vai preču zīmes.
AirPlay, iPad, iPhone, iPod, iPod classic,
iPod nano un iPod touch ir Apple Inc.
ASV un citās valstīs reģistrētas preču zīmes.
App Store ir Apple Inc. pakalpojumu zīme.
Visas pārējās preču zīmes un reģistrētās preču
zīmes ir to atbilstošo īpašnieku preču zīmes.
Šajā rokasgrāmatā zīmes ™ un ® nav
norādītas.
Made for iPod, Made for iPhone un Made
for iPad nozīmē, ka elektroniskais piederums
ir izstrādāts, lai veidotu savienojumu tieši
ar iPod, iPhone vai iPad (atbilstoši), un
izstrādātājs to ir sertificējis kā atbilstošu
Apple veiktspējas standartiem.
Apple neatbild par šīs ierīces darbību
vai atbilstību drošības un normatīvajiem
standartiem. Ņemiet vērā, ka šī piederuma
izmantošana kopā ar iPod, iPhone vai iPad
var ietekmēt bezvadu veiktspēju.
DLNA™, DLNA logotips un DLNA
CERTIFIED™ ir Digital Living
Network Alliance preču, pakalpojumu
vai sertifikācijas zīmes.
Sony Entertainment Network logotips
un Sony Entertainment Network ir
Sony Corporation preču zīmes.
Windows un Windows logotips ir
Microsoft Corporation ASV un/vai citās
valstīs reģistrētas preču zīmes vai preču zīmes.
Šo produktu aizsargā noteiktas
Microsoft Corporation intelektuālā
īpašuma tiesības. Šādas tehnoloģijas
lietošana vai izplatīšana ārpus šī produkta
bez Microsoft vai Microsoft filiāles licences
ir aizliegta.
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MPEG Layer-3 audio kodēšanas tehnoloģiju
un patentus licencēja Fraunhofer IIS
un Thomson.
x.v.Color (x.v.Colour) un x.v.Color
(x.v.Colour) logotips ir Sony Corporation
preču zīmes.
BRAVIA ir Sony Corporation preču zīme.
PlayStation ir Sony Computer
Entertainment Inc. reģistrēta preču zīme.
WALKMAN un WALKMAN logotips ir
Sony Corporation reģistrētas preču zīmes.
MICROVAULT ir Sony Corporation
preču zīme.
VAIO un VAIO Media ir Sony Corporation
reģistrētas preču zīmes.
Wi-Fi CERTIFIED logotips ir Wi-Fi Alliance
sertifikācijas zīme.
MHL, Mobile High-Definition Link un
MHL logotips ir MHL Licensing, LLC
preču zīmes vai reģistrētas preču zīmes.
Bluetooth® vārda zīme un logotipi ir
Bluetooth SIG, Inc. reģistrētas preču zīmes,
un Sony Corporation šīs zīmes izmanto
saskaņā ar licenci.
Pārējās preču zīmes un tirdzniecības
nosaukumi ir to atbilstošo īpašnieku
preču zīmes un tirdzniecības nosaukumi.
© 2013 CSR plc un tās grupas uzņēmumi.
Atzīme aptX® un aptX logotips ir CSR plc
vai kādas no tās grupas uzņēmuma preču
zīmes, kas var būt reģistrētas vienā vai vairākās
jurisdikcijās.
Atzīme N ir NFC Forum, Inc. preču zīme vai
ASV un citās valstīs reģistrēta preču zīme.
Android™ ir Google Inc. preču zīme.
Google Play™ ir Google Inc. preču zīme.
Spotify un Spotify logotipi ir Spotify Group
preču zīmes.
Informāciju par programmatūras licenci
skatiet palīdzības norādījumos.
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Piesardzības pasākumi
Par drošību
Ja kāds ciets objekts vai šķidrums nonāk
korpusā, atvienojiet uztvērēju no rozetes
un pirms turpmākas darbināšanas lūdziet
pārbaudīt kvalificētam servisa
darbiniekam.

Par barošanas avotiem
• Pirms darbināt uztvērēju, pārbaudiet,
vai darba spriegums atbilst vietējam
barošanas avotam.
Darba spriegums ir norādīts uztvērēja
aizmugurē esošajā nosaukuma plāksnītē.
• Kamēr ierīce ir pievienota sienas rozetei,
tā no maiņstrāvas avota (elektroenerģijas
tīkla) netiek atvienota pat tad, ja ir
izslēgta.
• Ja uztvērēju ilglaicīgi nelietosit, noteikti
atvienojiet to no sienas rozetes. Lai
atvienotu maiņstrāvas barošanas vadu
(elektroenerģijas tīkla pievadu), satveriet
kontaktdakšu; nekad nevelciet aiz vada.
• Maiņstrāvas barošanas vads
(elektroenerģijas tīkla pievads) ir jāmaina
tikai kvalificētā servisa darbnīcā.

Par uzkaršanu
Lai gan uztvērējs darbības laikā uzkarst,
tā nav nepareiza darbība. Uztvērēju
ilglaicīgi un nepārtraukti izmantojot,
korpusa temperatūra augšpusē, sānos
un apakšpusē ievērojami palielinās.
Lai izvairītos no apdegumu gūšanas,
neaiztieciet korpusu.

Par novietojumu
• Lai nepieļautu uztvērēja sakaršanu
un paildzinātu tā kalpošanas laiku,
novietojiet uztvērēju vietā ar piemērotu
ventilāciju.
• Neuzstādiet uztvērēju siltuma avotu
tuvumā vai vietās, kas tiek pakļautas
tiešai saules gaismas, pārmērīgu putekļu
vai mehānisku triecienu iedarbībai.

• Uz korpusa nenovietojiet neko, kas
varētu aizsprostot ventilācijas atveres
un izraisīt bojājumus.
• Nenovietojiet uztvērēju tādas
iekārtas tuvumā ka TV, VCR vai lenšu
magnetofons. (Ja uztvērējs tiek izmantots
kopā ar TV, VCR vai lenšu magnetofonu
un ir novietots pārāk tuvu šādai iekārtai,
var rasties troksnis un pasliktināties attēla
kvalitāte. Šādas iespējas varbūtība īpaši
liela ir, ja izmantojat iekštelpu antenu.
Tāpēc iesakām izmantot āra antenu.)
• Uzmanieties, ja uztvērēju novietojat
uz īpaši apstrādātas (vaskotas, eļļotas,
pulētas utt.) virsmas, jo iespējama tās
notraipīšana vai krāsas zaudēšana.

Par darbību
Pirms pievienojat citas iekārtas, noteikti
izslēdziet uztvērēju un atvienojiet to no
strāvas avota.

Par tīrīšanu
Tīriet korpusu, paneli un vadības ierīces
ar mīkstu drāniņu, kas mazliet samitrināta
ar maiga mazgāšanas līdzekļa šķīdumu.
Nelietojiet nekādus abrazīvus materiālus,
ķīmiskās tīrīšanas pulveri, kā arī
šķīdinātājus, piemēram, alkoholu
vai benzīnu.

Par Bluetooth sakariem
• Bluetooth ierīces ir jāizmanto līdz
aptuveni 10 metru attālumā citu
no citas (attālums bez šķēršļiem).
Efektīvais sakaru diapazons tālāk
norādītajos apstākļos var samazināties.
– Ja starp ierīcēm ar Bluetooth sakariem
atrodas kāda persona, metāla objekts,
siena vai cits šķērslis
– Vietās, kur tiek izmantots bezvadu
lokālais tīkls
– Ieslēgtas mikroviļņu krāsns tuvumā
– Vietās, kur pastāv citi
elektromagnētiskie viļņi

• Bluetooth ierīces un bezvadu lokālais
tīkls (IEEE 802.11b/g) izmanto vienu
frekvenču joslu (2,4 GHz). Ja Bluetooth
ierīci izmantojat tādas ierīces tuvumā, kas
spēj izmantot bezvadu lokālo tīklu, var
rasties elektromagnētiskie traucējumi.
Tas var izraisīt mazāku datu pārsūtīšanas
ātrumu, troksni un nespēju izveidot
savienojumu. Ja tā notiek, izmēģiniet
šādus līdzekļus:
– Izmantojiet šo uztvērēju vismaz
10 metru attālumā no bezvadu
lokālā tīkla ierīces.
– Ja Bluetooth ierīci izmantojat 10 metru
rādiusā, izslēdziet bezvadu lokālā tīkla
iekārtu.
– Uzstādiet šo uztvērēju un Bluetooth
ierīci pēc iespējas tuvāk citu citai.
• Šī uztvērēja radioviļņu apraide var traucēt
dažu medicīnas ierīču darbību. Tā kā šie
traucējumi var izraisīt nepareizu darbību,
šādās vietās vienmēr izslēdziet
šo uztvērēju un Bluetooth ierīci:
– slimnīcās, vilcienos, lidmašīnās,
degvielas uzpildes stacijās un visās
vietās, kur iespējama viegli
uzliesmojošas gāzes klātbūtne;
– automātisko durvju un ugunsgrēka
signalizatoru tuvumā.
• Šis uztvērējs atbalsta Bluetooth
specifikācijai atbilstošās drošības
funkcijas, lai nodrošinātu drošu
savienojumu, izmantojot Bluetooth
tehnoloģijas sakarus. Tomēr atkarībā
no iestatījumiem un citiem apstākļiem
šī drošība var nebūt pietiekama, tāpēc
vienmēr uzmanieties, izmantojot
Bluetooth tehnoloģijas sakarus.
• Sony neuzņemas nekādu atbildību par
bojājumiem vai citiem zaudējumiem,
ko izraisa informācijas noplūde Bluetooth
tehnoloģijas sakaru laikā.
• Netiek garantēti Bluetooth sakari ar
visām Bluetooth ierīcēm, kurām ir šim
uztvērējam atbilstošs profils.
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• Ar šo uztvērēju savienotajām Bluetooth
ierīcēm ir jāatbilst Bluetooth specifikācijai,
ko norādījis uzņēmums Bluetooth SIG,
Inc., un atbilstībai ir jābūt sertificētai.
Tomēr pat tad, ja ierīce atbilst Bluetooth
specifikācijai, iespējami gadījumi, kad
Bluetooth ierīces raksturlielumi vai
specifikācijas neļauj izveidot savienojumu
vai rada atšķirīgus vadības paņēmienus,
attēlošanu vai darbību.
• Atkarībā no šim uztvērējam pievienotās
Bluetooth ierīces, sakaru vides un
apkārtējiem apstākļiem iespējams
troksnis vai audio nociršana.
Ja rodas jautājumi vai problēmas saistībā
ar jūsu uztvērēju, sazinieties ar tuvāko
Sony izplatītāju.

Specifikācijas
Pastiprinātāja sadaļa
STR-DN1050
Minimālā RMS izejas jauda1)
(6 omi, 20 Hz–20 kHz, THD 0,09%)
100 W + 100 W
Izejas jauda stereo režīmā1)
(6 omi, 1 kHz, THD 1%)
120 W + 120 W
Izejas jauda ieskaujošās skaņas režīmā1)2)
(6 omi, 1 kHz, THD 0,9%)
165 W uz kanālu
STR-DN850
Minimālā RMS izejas jauda1)
(6 omi, 20 Hz–20 kHz, THD 0,09%)
95 W + 95 W
Izejas jauda stereo režīmā1)
(6 omi, 1 kHz, THD 1%)
110 W + 110 W
Izejas jauda ieskaujošās skaņas režīmā1)2)
(6 omi, 1 kHz, THD 0,9%)
150 W uz kanālu
1)

Mērīts šādos apstākļos: Enerģijas prasības:
230 V maiņstrāva, 50 Hz

2) Atsauces izejas jauda priekšējiem,

centrālajam, ieskaujošās skaņas, ieskaujošās
skaņas aizmugures un priekšējiem augšējiem
skaļruņiem. Atkarībā no skaņas lauka
iestatījumiem un avota, iespējams, nebūs
skaņas izvades.

Frekvenču raksturlīkne
Analogā
10 Hz–100 kHz, +0,5/–2 dB
(ar apietu skaņas lauku
un izlīdzinātāju)
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Ieeja

Video sadaļa

Analogā
Jutība: 500 mV/50 kiloomi
Signāls/troksnis3): 105 dB
(A, 500 mV4))
Digitālā (koaksiālā)
Pilnā pretestība: 75 omi
Signāls/troksnis: 100 dB
(A, 20 kHz LPF)
Digitālā (optiskā)
Signāls/troksnis: 100 dB
(A, 20 kHz LPF)
Izeja (analogā)
ZONE 25)
Spriegums: 2 V/1 kilooms
SUBWOOFER
Spriegums: 2 V/1 kilooms
Izlīdzinātājs
Pastiprinājuma līmeņi
±10 dB, 1 dB solis

Ieejas/izejas
Video:
1 Vp-p, 75 omi
COMPONENT VIDEO*:
Y: 1 Vp-p, 75 omi
PB: 0,7 Vp-p, 75 omi
PR: 0,7 Vp-p, 75 omi
80 MHz HD apiešana

3)

* Tikai STR-DN1050.

INPUT SHORT (ar apietu skaņas lauku
un izlīdzinātāju).

4)
Svērtais tīkls, ievades līmenis.
5)

Tikai STR-DN1050.

FM uztvērēja sadaļa
Skaņojuma diapazons
87,5 MHz–108,0 MHz
Antena
FM vada antena
Antenas spailes
75 omi, nelīdzsvarota

AM uztvērēja sadaļa
Skaņojuma diapazons
531 kHz–1602 kHz (9 kHz solis)
Antena
Cilpas antena
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HDMI Video
Ievade/izvade (HDMI atkārtotāja bloks)
3D
Formāts

2D

4096×2160p pie 59,94/60 Hz

Kadru
pakošana

Sāns pie sāna
(puse)

Virs/zem
(augšā un apakšā)

a1)

–

–

–

4096×2160p pie 50 Hz

a1)

–

–

–

3840×2160p pie 59,94/60 Hz

a1)

–

–

–

3840×2160p pie 50 Hz

a1)

–

–

–

4096×2160p pie 23,98/24 Hz

a2)

–

–

–

3840×2160p pie 29,97/30 Hz

a2)

–

–

–

3840×2160p pie 25 Hz

a2)

–

–

–

3840×2160p pie 23,98/24 Hz

a2)

–

–

–

1920×1080p pie 59,94/60 Hz

a

–

a

a

1920×1080p pie 50 Hz

a

–

a

a

1920×1080p pie 29,97/30 Hz

a3)

a

a3)

a3)

1920×1080p pie 25 Hz

a3)

a

a3)

a3)

1920×1080p pie 23,98/24 Hz

a3)

a

a3)

a3)

1920×1080i pie 59,94/60 Hz

a3)

a

a3)

a3)

1920×1080i pie 50 Hz

a3)

a

a3)

a3)

1280×720p pie 59,94/60 Hz

a3)

a

a3)

a3)

1280×720p pie 50 Hz

a3)

a

a3)

a3)

1280×720p pie 29,97/30 Hz

a3)

a

a3)

a3)

1280×720p pie 23,98/24 Hz

a3)

a

a3)

a3)

720×480p pie 59,94/60 Hz

a3)

–

–

–

720×576p pie 50 Hz

a3)

–

–

–

640×480p pie 59,94/60 Hz

a3)

–

–

–

1)
Atbalsta tikai YUV 4:2:0/8 bitu formātu.
2) Atbalsta tikai 8 bitu formātu.
3)

Šos formātus atbalsta arī MHL savienojums.
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MHL sadaļa

DLNA sadaļa

Atbalstītā MHL versija
Ietver MHL 2
Maksimālā strāva
900 mA

Atbalstīts formāts*
MP3 (MPEG 1 Audio Layer-3):
32 kb/s–320 kb/s, VBR
AAC:
16 kb/s–320 kb/s, CBR, VBR
Standarta WMA9:
40 kb/s–320 kb/s, CBR, VBR
WAV:
32 kHz–192 kHz, 16 bitu PCM
32 kHz–192 kHz, 24 bitu PCM
FLAC:
44,1 kHz–192 kHz, 16 bitu FLAC
44,1 kHz–192 kHz, 24 bitu FLAC
AIFF:
32 kHz–192 kHz, 16 bitu PCM
32 kHz–192 kHz, 24 bitu PCM
ALAC:
32 kHz–96 kHz, 16 bitu ALAC
32 kHz–96 kHz, 24 bitu ALAC
DSD**:
2,8 MHz, 1 bita DSD

iPhone/iPad/iPod sadaļa
Līdzstrāva 5 V 1,0 A MAKS.
USB darbojas ar iPhone 5s, iPhone 5c,
iPhone 5, iPhone 4s, iPhone 4, iPhone 3GS,
iPhone 3G, iPod touch (2.–5. paaudze),
iPod classic un iPod nano (3.–7. paaudze).
Bluetooth tehnoloģija darbojas ar iPhone 5s,
iPhone 5c, iPhone 5, iPhone 4s, iPhone 4,
iPhone 3GS un iPod touch (4. un 5. paaudze).
AirPlay darbojas ar iPhone, iPad un
iPod touch, izmantojot iOS 4.3.3 vai jaunāku
versiju, Mac datoru ar OS X Mountain Lion,
kā arī Mac un personālo datoru, izmantojot
iTunes 10.2.2 vai jaunāku versiju.
Izmantojot Bluetooth vai tīkla savienojumu, ar
šo uztvērēju varat lietot programmu SongPal.
Ierīci iPhone/iPod var uzlādēt tikai tad, ja
tā ir savienota ar USB portu, bet uztvērējs
ir ieslēgts.

* Saderību ar visu veidu kodēšanas/ierakstīšanas
programmatūru, visām ierakstīšanas ierīcēm
un ierakstīšanas datu nesējiem nevar garantēt.
** Tikai STR-DN1050.
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USB sadaļa

Bluetooth sadaļa

Atbalstīts formāts*
MP3 (MPEG 1 Audio Layer-3):
32 kb/s–320 kb/s, VBR
AAC:
16 kb/s–320 kb/s, CBR, VBR
Standarta WMA9:
40 kb/s–320 kb/s, CBR, VBR
WAV:
32 kHz–192 kHz, 16 bitu PCM
32 kHz–192 kHz, 24 bitu PCM
FLAC:
44,1 kHz–192 kHz, 16 bitu FLAC
44,1 kHz–192 kHz, 24 bitu FLAC
AIFF:
32 kHz–192 kHz, 16 bitu PCM
32 kHz–192 kHz, 24 bitu PCM
ALAC:
32 kHz–96 kHz, 16 bitu ALAC
32 kHz–96 kHz, 24 bitu ALAC
DSD**:
2,8 MHz, 1 bita DSD

Sakaru sistēma
Bluetooth specifikācijas versija 3.0
Izvade
Bluetooth specifikācijas 2. jaudas klase
Maksimālais sakaru diapazons
Tiešā redzamībā aptuveni 10 m1)
Frekvenču josla
2,4 GHz josla (2,4000 GHz–2,4835 GHz)
Modulācijas metode
FHSS (frekvences lēkāšana)
Saderīgie Bluetooth profili2)
A2DP (uzlabotais audio izplatīšanas
profils)
AVRCP 1.3 (audio/video tālvadības
profils)
Atbalstītie kodeki3)
SBC4), AAC, aptX
Pārraides diapazons (A2DP)
20 Hz–20 000 Hz (iztveršanas
frekvence 44,1 kHz)

* Saderību ar visu veidu kodēšanas/ierakstīšanas
programmatūru, visām ierakstīšanas ierīcēm
un ierakstīšanas datu nesējiem nevar garantēt.
** Tikai STR-DN1050.

Atbalstītās USB ierīces
Lielapjoma atmiņas klase, ātrdarbīga
Maksimālā strāva
500 mA

TĪKLA sadaļa
Ethernet LAN
10BASE-T/100BASE-TX
Bezvadu lokālais tīkls
Saderīgie standarti:
IEEE 802.11 b/g
Drošība:
64 bitu WEP, 128 bitu WEP,
WPA/WPA2-PSK (AES),
WPA/WPA2-PSK (TKIP)
Radio frekvence:
2,4 GHz
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1)

Faktiskais diapazons mainās atkarībā no tādiem
apstākļiem kā šķēršļi starp ierīcē, mikroviļņu
krāsns radītais magnētiskais lauks, statiskā
elektrība, bezvadu tālrunis, uztveršanas
jutīgums, antenas veiktspēja, operētājsistēma,
lietojumprogramma u.c.
2) Bluetooth standarta profili norāda Bluetooth
sakaru starp ierīcēm mērķi.
3)
Kodeks: audio signāla saspiešana
un pārveidošanas formāts
4) Apakšjoslas kodeks

Vispārīgi
Enerģijas prasības
230 V maiņstrāva, 50/60 Hz
Enerģijas patēriņš
240 W
Enerģijas patēriņš (gaidstāves režīmā)
STR-DN1050:
0,3 W (ja parametriem [Control
for HDM], [Pass Through] un
[Bluetooth Standby] ir iestatīta
vērtība [Off], bet uztvērējs 2. zonā
ir izslēgts.)
0,7 W (ja parametram [Control for
HDM] ir iestatīta vērtība [On],
parametriem [Pass Through]
un [Bluetooth Standby] ir iestatīta
vērtība [Off], bet uztvērējs 2. zonā
ir izslēgts.)
1,3 W (ja parametriem [Control
for HDM] un [Bluetooth Standby]
ir iestatīta vērtība [On], parametram
[Pass Through] ir iestatīta
vērtība [Off], bet uztvērējs 2. zonā
ir izslēgts.)

STR-DN850:
0,3 W (ja parametriem [Control
for HDM], [Pass Through] un
[Bluetooth Standby] ir iestatīta
vērtība [Off].)
0,5 W (ja parametram [Control
for HDM] ir iestatīta vērtība [On],
parametriem [Pass Through] un
[Bluetooth Standby] ir iestatīta
vērtība [Off].)
1,0 W (ja parametriem [Control
for HDM] un [Bluetooth Standby]
ir iestatīta vērtība [On], parametram
[Pass Through] ir iestatīta
vērtība [Off].)
Izmēri (platums/augstums/dziļums; aptuveni)
STR-DN1050:
430 mm×172 mm×329,4 mm
ieskaitot izvirzītās daļas un vadības
elementus
STR-DN850:
430 mm×156 mm×329,4 mm
ieskaitot izvirzītās daļas un vadības
elementus
Masa (aptuveni)
STR-DN1050:
10,0 kg
STR-DN850:
8,0 kg
Dizains un specifikācijas var mainīties bez
brīdinājuma.
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LIETOTĀJA LICENCES LĪGUMS
SVARĪGI:
PIRMS ŠĪS PROGRAMMATŪRAS IZMANTOŠANAS, LŪDZU, UZMANĪGI IZLASIET
ŠO LIETOTĀJA LICENCES LĪGUMU (“EULA”). IZMANTOJOT ŠO PROGRAMMATŪRU,
JŪS PIEKRĪTAT ŠĪ LĪGUMA EULA NOSACĪJUMIEM. JA NEPIEKRĪTAT ŠĪ LĪGUMA EULA
NOSACĪJUMIEM, NEDRĪKSTAT IZMANTOT ŠO PROGRAMMATŪRU.
Šis līgums EULA ir juridisks līgums starp jums un Sony Corporation (“SONY”). Šis līgums EULA
nosaka jūsu tiesības un pienākumus saistībā ar SONY un/vai tās trešo personu licencētāju (ieskaitot
SONY filiāles) un to atbilstošo filiāļu (kopumā – “TREŠO PERSONU PIEGĀDĀTĀJI”) SONY
PROGRAMMATŪRU kopā ar visiem SONY nodrošinātajiem jauninājumiem/atjauninājumiem,
visu drukāto, tiešsaistes vai citu elektronisko dokumentāciju par šādu programmatūru, kā arī visiem
datu failiem, kas izveidoti, izmantojot šādu programmatūru (kopumā – “PROGRAMMATŪRA”).
Neskatoties uz iepriekšminēto, uz jebkuru PROGRAMMATŪRĀ iekļauto programmatūru, kurai
ir atsevišķs lietotāja licences līgums (ieskaitot, bet neaprobežojoties ar licenci GNU General Public
un Lesser/Library General Public License), attiecas šis atbilstošais atsevišķais lietotāja licences līgums
šī līguma EULA vietā līdz pakāpei, kas ir nepieciešama šim atsevišķajam lietotāja licences līgumam
(“IZSLĒGTĀ PROGRAMMATŪRA”).
PROGRAMMATŪRAS LICENCE
PROGRAMMATŪRA tiek licencēta, nevis pārdota. PROGRAMMATŪRU aizsargā autortiesību
likumi, kā arī citi intelektuālā īpašuma līgumi un starptautiskās vienošanās.
AUTORTIESĪBAS
Visas tiesības un īpašumtiesības uz PROGRAMMATŪRU (ieskaitot, bet neaprobežojoties ar visiem
PROGRAMMATŪRĀ iekļautajiem attēliem, fotogrāfijām, animācijām, video, audio, mūziku, tekstu
un sīklietotnēm) is pieder SONY vai vienam vai vairākiem TREŠO PERSONU PIEGĀDĀTĀJIEM.
LICENCES PIEŠĶIRŠANA
SONY piešķir jums ierobežotu licenci izmantot PROGRAMMATŪRU tikai saistībā ar jūsu saderīgo
ierīci (“IERĪCE”) un tikai jūsu personiskajai, nekomerciālajai lietošanai. SONY un TREŠO PERSONU
PIEGĀDĀTĀJI nepārprotami patur visas tās tiesības, īpašumtiesības un labumus (ieskaitot, bet
neaprobežojoties ar visām intelektuālā īpašuma tiesībām) attiecībā uz PROGRAMMATŪRU,
kuras šis līgums EULA jums īpaši nepiešķir.
PRASĪBAS UN IEROBEŽOJUMI
Jūs nedrīkstat kopēt, publicēt, adaptēt, tālākizplatīt, mēģināt atvasināt avota kodu, modificēt,
dekonstruēt, dekompilēt un disasemblēt nevienu šīs PROGRAMMATŪRAS daļu (ne kopumā, ne
daļēji), kā arī veidot jebkādu atvasinātu PROGRAMMATŪRAS darbu, ja vien PROGRAMMATŪRA
tīši nesekmē šos atvasinātos darbus. Jūs nedrīkstat modificēt nekādu PROGRAMMATŪRAS digitālo
tiesību pārvaldības funkcionalitāti, kā arī iejaukties tās darbībā. Jūs nedrīkstat apiet, modificēt vai anulēt
nevienu PROGRAMMATŪRAS funkciju vai aizsardzību, kā arī nevienu mehānismu, kas tiek operatīvi
saistīts ar PROGRAMMATŪRU. Jūs nedrīkstat nodalīt nevienu atsevišķo PROGRAMMATŪRAS
komponentu, lai izmantotu vairākās IERĪCĒS, ja vien SONY to tieši neatļauj. Jūs nedrīkstat
noņemt, mainīt, aizsegt vai izkropļot nevienu PROGRAMMATŪRAS preču zīmi vai paziņojumu.
Šo PROGRAMMATŪRU nedrīkstat kopīgot, izplatīt, izīrēt, iznomāt, apakšlicencēt, piešķirt, nodot
vai pārdot. Programmatūras, tīkla pakalpojumu vai citi produktu, kas nav PROGRAMMATŪRA,
no kuras ir atkarīga PROGRAMMATŪRAS veiktspēja, darbība var tikt pārtraukta vai izbeigta pēc
piegādātāju (programmatūras piegādātāju, pakalpojumu nodrošinātāju vai SONY) ieskatiem. SONY
un šādi piegādātāji negarantē, ka PROGRAMMATŪRA, tīkla pakalpojumi, saturs vai citi produkti
paliks pieejami vai darbosies bez pārtraukuma vai modificēšanas.
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IZSLĒGTĀ PROGRAMMATŪRA UN ATVĒRTĀ PIRMKODA KOMPONENTI
Neskatoties uz iepriekšminēto ierobežotās licences piešķiršanu, jūs atzīstat, ka PROGRAMMATŪRA
var ietver IZSLĒGTO PROGRAMMATŪRU. Uz noteiktu IZSLĒGTO PROGRAMMATŪRU var
attiekties atvērtā pirmkoda programmatūras licences (“atvērtā pirmkoda komponenti”), kas nozīmē
visas programmatūras licences, kuras Open Source Initiative ir apstiprinājusi kā atvērtā pirmkoda
licences, kā arī jebkuras būtībā līdzīgās licences, ieskaitot, bet neaprobežojoties ar visām licencēm,
kur licencētās programmatūras izplatīšanai saskaņā ar šo licenci, ir nepieciešams, lai izplatītājs
šo programmatūru padarītu pieejamu pirmkoda formātā. Ja atklāšana ir nepieciešama (un līdz
nepieciešamajai pakāpei), apmeklējiet vietni visit www.sony.net/Products/Linux vai citas SONY
norādītās tīmekļa vietnes, lai iegūtu atbilstošo ATVĒRTĀ PIRMKODA KOMPONENTU sarakstu,
kas laiku pa laikam tiek iekļauts PROGRAMMATŪRĀ, un uzzinātu atbilstošos to izmantošanas
noteikumus un nosacījumus. Šos noteikumus un nosacījumus atbilstošā trešā persona var mainīt
jebkurā brīdī bez atbildības pret jums. Līdz IZSLĒGTĀS PROGRAMMATŪRAS licenču prasītajai
pakāpei šādu licenču nosacījumi būs spēkā šī līguma EULA nosacījumu vietā. Līdz pakāpei, kādā
IZSLĒGTĀS PROGRAMMATŪRAS licenču nosacījumi aizliedz jebkādus šī līguma EULA
ierobežojumus saistībā ar šo IZSLĒGTO PROGRAMMATŪRU, šie ierobežojumi uz šo IZSLĒGTO
PROGRAMMATŪRU neattieksies. Līdz pakāpei, kādā atvērtā pirmkoda komponentu licenču
nosacījumi pieprasa, lai SONY piedāvātu nodrošināt pirmkodu saistībā ar šo PROGRAMMATŪRU,
ar šo tiek veikts šāds piedāvājums.
PROGRAMMATŪRAS LIETOŠANA, IZMANTOJOT AR AUTORTIESĪBĀM AIZSARGĀTUS
MATERIĀLUS
Iespējams, ka šo PROGRAMMATŪRU var izmantot, lai skatītu, glabātu, apstrādātu un/vai izmantotu
saturu, kuru izveidojāt jūs un/vai trešās personas. Šādu saturu, iespējams, aizsargā autortiesību,
intelektuālā īpašuma līgumi un/vai vienošanās. Jūs piekrītat šo PROGRAMMATŪRU izmantot tikai
saskaņā ar šādiem līgumiem un vienošanās, kas attiecas uz šādu saturu. Jūs atzīstat un piekrītat, ka
SONY var veikt atbilstošus pasākumus, lai aizsargātu PROGRAMMATŪRAS saglabātā, apstrādātā
vai izmantotā satura autortiesības. Šādi līdzekļi ietver, bet neaprobežojas ar dublēšanas un atjaunošanas,
izmantojot noteiktus PROGRAMMATŪRAS līdzekļus, biežuma uzskaiti, atteikšanos akceptēt jūsu
pieprasījumu aktivizēt datu atjaunošanu un šī līguma EULA izbeigšanu gadījumā, ja pretlikumīgi
izmantojat PROGRAMMATŪRU.
SATURA PAKALPOJUMS
LŪDZU, IEVĒROJIET ARĪ TO, KA PROGRAMMATŪRA VAR BŪT PAREDZĒTA IZMANTOŠANAI
AR SATURU, KO PIEDĀVĀ VIENS VAI VAIRĀKI SATURA PAKALPOJUMI (“SATURA
PAKALPOJUMS”). UZ ŠĀDA PAKALPOJUMA UN SATURA IZMANTOŠANU ATTIECAS
ATBILSTOŠĀ SATURA PAKALPOJUMA NOSACĪJUMI PAR PAKALPOJUMA SNIEGŠANU.
JA NEPIEKRĪTAT AKCEPTĒT ŠOS NOSACĪJUMUS, PROGRAMMATŪRAS IZMANTOŠANAS
IESPĒJAS BŪS IEROBEŽOTAS. Jūs atzīstat un piekrītat, ka noteiktu saturu un pakalpojumus, kas
ir pieejams, izmantojot PROGRAMMATŪRU, var nodrošināt trešās personas, kuras SONY nekontrolē.
SATURA PAKALPOJUMA IZMANTOŠANAI IR NEPIECIEŠAMS INTERNETA SAVIENOJUMS.
SATURA PAKALPOJUMA SNIEGŠANA JEBKURĀ BRĪDĪ VAR TIKT IZBEIGTA.
INTERNETA SAVIENOJAMĪBU UN TREŠO PERSONU PAKALPOJUMI
Jūs atzīstat un piekrītat, ka piekļuve noteiktām PROGRAMMATŪRAS iezīmēm var prasīt interneta
savienojumu, par kuru pilnībā atbildat pats. Turklāt esat pilnībā atbildīgs par maksājumiem visām
trešajām personām saistībā ar sava interneta savienojuma izmaksām, ieskaitot, bet neaprobežojoties
ar interneta pakalpojumu sniedzēja un translēšanas izmaksām. PROGRAMMATŪRAS darbība var būt
ierobežota vai aizliegta atkarībā no jūsu interneta savienojuma un pakalpojuma iespējām, joslas platuma
un tehniskajiem ierobežojumiem. Šādas interneta savienojamības nodrošināšana, kvalitāte un drošība
ir šādu pakalpojumu nodrošinošās trešās personas pilnīga atbildība.
EKSPORTA UN CITI NOTEIKUMI
Jūs piekrītat ievērot visus piemērojamos tā apgabala vai valsts eksporta un reeksporta ierobežojumus
un noteikumus, kurā dzīvojat, kā arī nepārsūtīt PROGRAMMATŪRU un nepilnvarot tās pārsūtīšanu
uz kādu aizliegtu valsti vai kā citādi nepārkāpt jebkādus šādus ierobežojumus un noteikumus.
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AUGSTA RISKA DARBĪBAS
PROGRAMMATŪRA nav pasargāta pret kļūmēm un nav projektēta, izstrādāta un paredzēta
izmantošanai vai tālākpārdošanai, lai tiešsaistē kontrolētu iekārtas bīstamā apkārtējā vidē, kur
nepieciešama atteikumdroša veiktspēja, piemēram, kodolaparatūras, lidmašīnu navigācijas vai
sakaru sistēmu, gaisa satiksmes kontroles, tiešu dzīvības uzturēšanas mehānismu vai ieroču sistēmu
darbināšanai, kur RISK PROGRAMMATŪRAS kļūme varētu izraisīt nāvi, personas savainojumu vai
nopietnu fizisku vai apkārtējās vides bojājumu (“AUGSTA RISKA DARBĪBAS”). SONY, visi TREŠO
PERSONU PIEGĀDĀTĀJI un visas atbilstošās filiāles īpaši noliedz jebkādas tiešas un piedomājamas
garantijas, pienākumus un nosacījumus par piemērotību AUGSTA RISKA DARBĪBĀM.
PROGRAMMATŪRAS GARANTIJAS IZSLĒGŠANA
Jūs atzīstat un piekrītat, ka PROGRAMMATŪRAS lietošana ir tikai jūsu paša risks un ka esat atbildīgs
par PROGRAMMATŪRAS izmantošanu. PROGRAMMATŪRA tiek nodrošināta “KĀ IR”, bez
jebkāda veida garantijām, pienākumiem vai nosacījumiem.
SONY UN VISI TREŠO PERSONU PIEGĀDĀTĀJI (tikai šīs sadaļas nolūkā SONY Un visi trešo
personu piegādātāji visi kopā tiek saukti par SONY) NEPĀRPROTAMI NOLIEDZ JEBKĀDAS
GARANTIJAS, GAN TIEŠAS, GAN PIEDOMĀJAMAS, IESKAITOT, BET NEAPROBEŽOJOTIES
AR NETIEŠĀM GARANTIJĀM PAR PIEMĒROTĪBU PĀRDOŠANAI, NEPĀRKĀPŠANU UN
PIEMĒROTĪBU NOTEIKTAM NOLŪKAM. SONY NEGARANTĒ UN NENOSAKA NEKĀDUS
NOSACĪJUMUS VAI ATTĒLOJUMUS, (A) KA JEBKURĀ PROGRAMMATŪRĀ IEKĻAUTĀS
FUNKCIJAS ATBILDĪS JŪSU VAJADZĪBĀM VAI KA TĀS TIKS JAUNINĀTAS, (B) KA
JEBKURAS ŠĪS PROGRAMMATŪRAS DARBĪBA BŪS PAREIZA VAI BEZ KĻŪDĀM VAI KA
JEBKURI DEFEKTI TIKS IZLABOTI, (C) KA PROGRAMMATŪRA NESABOJĀS NEKĀDA CITU
PROGRAMMATŪRU, APARATŪRU VAI DATUS, (D) KA JEBKURA PROGRAMMATŪRA, TĪKLA
PAKALPOJUMI (IESKAITOT INTERNETU) VAI PRODUKTI (KAS NAV PROGRAMMATŪRU),
NO KĀ IR ATKARĪGA ŠĪS PROGRAMMATŪRAS VEIKTSPĒJA, JOPROJĀM BŪS PIEEJAMI,
NEPĀRTRAUKTI VAI NEMODIFICĒTI, (E) KĀ ARĪ ATTIECĪBĀ UZ PROGRAMMATŪRAS
IZMANTOŠANU VAI IZMANTOŠANAS REZULTĀTIEM ATTIECĪBĀ UZ TĀS PAREIZĪBU,
PRECIZITĀTI, UZTICAMĪBU VAI KĀ CITĀDI.
NEKĀDA MUTISKA VAI RAKSTISKA INFORMĀCIJA VAI IETEIKUMS, KO SNIEDZ SONY VAI
KĀDS SONY PILNVAROTS PĀRSTĀVIS, NESNIEDZ NEKĀDAS GARANTIJAS, PIENĀKUMUS
VAI NOSACĪJUMUS, KĀ ARĪ NEKĀDĀ VEIDĀ NEPAPLAŠINA ŠĪS GARANTIJAS. JA
PROGRAMMATŪRA IR DEFEKTĪVA, JŪS UZŅEMATIES VISAS IZMAKSAS PAR NEPIECIEŠAMO
APKOPI, REMONTU VAI LABOŠANU. DAŽĀS JURISDIKCIJĀS IR AIZLIEGTA PIEDOMĀJAMU
GARANTIJU IZSLĒGŠANA; TĀPĒC ŠĀDA IZSLĒGŠANA UZ JUMS VAR NEATTIEKTIES.
ATBILDĪBAS IEROBEŽOJUMS
SONY UN VISI TREŠO PERSONU PIEGĀDĀTĀJI (tikai šīs sadaļas nolūkā SONY Un visi trešo
personu piegādātāji visi kopā tiek saukti par SONY) NAV ATBILDĪGI PAR JEBKĀDIEM
NEJAUŠIEM VAI IZRIETOŠIEM ZAUDĒJUMIEM, KURI RODAS JEBKĀDAS TIEŠU VAI
PIEDOMĀJAMU GARANTIJU NEPILDĪŠANAS, LĪGUMU NEPILDĪŠANAS, NOLAIDĪBAS,
NOTEIKTAS ATBILDĪBAS VAI JEBKURU CITU JURIDISKO PIEŅĒMUMU REZULTĀTĀ
SAISTĪBĀ AR PROGRAMMATŪRU, IESKAITOT, BET NEAPROBEŽOJOTIES AR JEBKĀDIEM
ZAUDĒJUMIEM NEGŪTAS PEĻŅAS, IEŅĒMUMU ZUDUMA, DATU ZUDUMA,
PROGRAMMATŪRAS VAI JEBKURAS SAISTĪTAS APARATŪRAS IZMANTOJAMĪBAS
ZUDUMA, DĪKSTĀVES UN LIETOTĀJU LAIKA DĒĻ PAT TAD, JA KĀDS TIKA INFORMĒJIS
PAR ŠĀDU ZAUDĒJUMU RAŠANĀS IESPĒJAMĪBU. JEBKURĀ GADĪJUMĀ VISA TO
KOPĒJĀ ATBILDĪBA ATBILSTOŠI JEBKURAM ŠĪ LĪGUMA EULA NOTEIKUMAM
NEDRĪKST PĀRSNIEGT SUMMU, KAS FAKTISKI IR SAMAKSĀTA PAR PRODUKTU.
DAŽĀS JURISDIKCIJĀS IR AIZLIEGTA NEJAUŠU VAI IZRIETOŠU BOJĀJUMU IZSLĒGŠANA
VAI IEROBEŽOŠANA, TĀPĒC IEPRIEKŠ MINĒTĀ IZSLĒGŠANA VAI IEROBEŽOJUMI UZ
JUMS VAR NEATTIEKTIES.
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PIEKRIŠANA INFORMĀCIJAS, KAS NAV PERSONAS DATI, ATRAŠANĀS VIETAS DATU, DATU
DROŠĪBAS IZMANTOŠANAI
Jūs atzīstat un piekrītat, ka SONY un tās filiāles, partneri un aģenti var lasīt, apkopot, pārsūtīt,
apstrādāt un glabāt noteiktu informāciju, kas iegūta no PROGRAMMATŪRAS, ieskaitot, bet
neaprobežojoties ar informāciju par (i) PROGRAMMATŪRU un (ii) programmatūras lietojumu,
saturu un perifērijas ierīcēm, kas mijiedarbojas ar jūsu IERĪCI un PROGRAMMATŪRU
(“informācija”). Informācija ietver, bet neaprobežojas ar: (1) ar jūsu IERĪCI un tās komponentiem
saistīti unikālie identifikatori; (2) IERĪCES, PROGRAMMATŪRAS un to komponentu veiktspēja;
(3) IERĪCES, PROGRAMMATŪRAS, kā arī lietojumprogrammatūras, satura un perifērijas ierīču,
kas mijiedarbojas ar IERĪCI un PROGRAMMATŪRU, konfigurācija; (4) (x) PROGRAMMATŪRAS
un (y) lietojumprogrammu, satura un perifērijas ierīču, kas mijiedarbojas ar PROGRAMMATŪRU,
funkciju izmantošana un izmantošanas biežums; kā arī (5) atrašanās vietas dati, kā norādīts tālāk.
SONY un tās filiāles, partneri un aģenti var izmantot un atklāt informāciju atbilstoši piemērojamajiem
likumiem, lai uzlabotu savus produktus un pakalpojumus vai lai jums nodrošinātu produktus
vai pakalpojumus. Šāda izmantošana ietver, bet neaprobežojas ar: (a) PROGRAMMATŪRAS
funkcionalitātes administrēšana; (b) lai uzlabotu, apkalpotu vai atjauninātu PROGRAMMATŪRU;
(c) SONY un citu personu pašreizējo un nākotnes produktu un pakalpojumus uzlabošana, izstrāde
un paplašināšana; (d) lai nodrošinātu jūs ar informāciju par produktiem un pakalpojumiem, ko piedāvā
SONY un citas personas; (e) piemērojamo likumu vai noteikumu ievērošana; kā arī (f) līdz piedāvājuma
pakāpei jūsu nodrošināšanai ar SONY un citu personu atrašanās vietas pakalpojumiem, kā norādīts
tālāk. Turklāt SONY patur tiesības izmantot informāciju, lai aizsargātu sevi un trešās personas pret
nelikumīgu, kriminālu vai kaitniecisku darbību.
Noteikti pakalpojumi, kas ir pieejami ar PROGRAMMATŪRAS starpniecību, var būt atkarīgi no
atrašanās vietas informācijas, ieskaitot, bet neaprobežojoties ar IERĪCES ģeogrāfisko atrašanās vietu.
Jūs atzīstat, ka šādu pakalpojumu sniegšanas nolūkos SONY, TREŠO PERSONU PIEGĀDĀTĀJI un
to partneri var apkopot, arhivēt, apstrādāt un izmantot šādus atrašanās vietas datus un ka uz šādiem
pakalpojumiem attiecas SONY vai šo trešo personu konfidencialitātes politikas. Izmantojot jebkuru
šādu pakalpojumu, jūs piekrītat, ka esat pārskatījis šiem pakalpojumiem lietojamās konfidencialitātes
politikas un piekrītat šādām darbībām.
SONY, tās filiāles, partneri un aģenti tīši neizmantos informāciju, lai bez ziņas vai piekrišanas personiski
identificētu PROGRAMMATŪRAS īpašnieku vai lietotāju. Jebkura informācijas izmantošana notiks
saskaņā ar SONY vai trešās personas konfidencialitātes politiku. Lai iegūtu SONY pašreizējo
konfidencialitātes politiku, lūdzu, sazinieties ar apgabalam vai valstij atbilstošo kontaktadresi.
Lūdzu, sazinieties ar atbilstošajām trešajām personām, lai iegūtu konfidencialitātes politikas attiecībā uz
personu identificējošu un citu informāciju, kuru norādāt, izmantojot trešās personas programmatūru
vai pakalpojumus vai piekļūstot tai.
Informācija var tikt apstrādāta, saglabāta vai pārsūtīta SONY, tās filiālēm vai aģentiem, kas atrodas valstīs
ārpus jūsu dzīvesvietas valsts. Noteiktu valstu datu aizsardzības un informācijas konfidencialitātes likumi,
iespējams, nenodrošina to pašu aizsardzības pakāpi kā jūsu dzīvesvietas valstī, un jums var būt mazāk
juridisko tiesību saistībā ar šādās valstīs apstrādāto un glabāto vai uz tām pārsūtīto informāciju. SONY
veiks saprātīgas darbības, lai tehniski un organizatoriski nepieļautu nepilnvarotu piekļuvi informācijai
vai tās izpaušanu, bet negarantē, ka novērsīs visus šādas informācijas ļaunprātīgas izmantošanas riskus.
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AUTOMĀTISKĀS JAUNINĀŠANAS IEZĪME
Dažkārt SONY vai TREŠO PERSONU PIEGĀDĀTĀJI var automātiski jaunināt vai kā citādi modificēt
PROGRAMMATŪRU, ieskaitot, bet neaprobežojoties ar drošības funkciju uzlabošanas nolūkiem,
kļūdu labošanu un funkciju uzlabošanu, tajos brīžos, kad mijiedarbojaties ar SONY vai trešo personu
serveriem, vai kā citādi. Šādi jauninājumi un modifikācijas var izdzēst PROGRAMMATŪRAS funkcijas
vai citus aspektus, ieskaitot, bet neaprobežojoties ar funkcijām, uz kurām paļaujaties, kā arī mainīt
to darbību. Jūs atzīstat un piekrītat, ka šādas darbības var notikt pēc SONY ieskatiem un ka SONY
var noteikt nosacījumus turpmākai PROGRAMMATŪRAS izmantošanai, tiklīdz instalējat šādus
jauninājumus vai modifikācijas vai akceptējat tos. Visi jauninājumi/modifikācijas šī līguma EULA
nolūkos ir jāuzskata par neatņemamu PROGRAMMATŪRAS daļu. Akceptējot šo līgumu EULA,
jūs piekrītat šādai jaunināšanai/modificēšanai.
VISS LĪGUMS, ATTEIKŠANĀS, NOPIETNĪBA
Šis līgums EULA un SONY konfidencialitātes politika (abi tiek laiku pa laikam papildināti un
modificēti) abi kopā veido visu līgumu starp jums un SONY attiecībā uz PROGRAMMATŪRU.
Ja SONY nespēj izpildīt vai realizēt jebkādas tiesības šī līguma EULA nosacījumus, tas nerada
atteikšanos no šādām tiesībām vai noteikumiem. Ja kāda EULA daļa kļūst nederīga, nav likumīga
vai ieviešama, šis nosacījums ir jāievieš līdz maksimālajai atļautajai pakāpei, lai uzturētu šīs līguma
EULA mērķi, un pārējās daļas saglabā pilnīgu spēku un darbību.
NOTEICOŠĀ LIKUMDOŠANA UN JURiSDIKCIJA
Uz šo līgumu EULA neattiecas Apvienoto Nāciju Organizācijas Konvencija par starptautiskajiem preču
pirkuma-pārdevuma līgumiem. Šī līguma EULA darbību nosaka Japānas likumdošana, neņemot vērā
nekādus likumu klauzulu konfliktus. Jebkuri no šī līguma EULA izrietoši strīdi ir jārisina tikai Tokijas
iecirkņa tiesā Japānā un saskaņā ar tās kompetenci, un puses ar šo piekrīt šādai tiesas norises vietai un
kompetencei.
INTEREŠU AIZSTĀVĪBA
Neskatoties uz visu šajā līgumā EULA pretēji iekļauto jūs atzīstat un piekrītat, ka jebkuri jūsu šī līguma
EULA pārkāpumi vai neievērošana izraisīs nelabojamus kaitējumu korporācijai SONY, kuru segšanai
monetāra atlīdzināšana nebūs pietiekama, un jūs piekrītat, ka SONY iegūs jebkādu tiesisku vai interešu
aizstāvību, ko SONY uzskatīs par nepieciešamu vai atbilstošu šādos gadījumos. SONY var arī veikt
jebkādas juridiskas un tehniskas darbības, lai nepieļautu līguma EULA pārkāpšanu un/vai piespiestu
tā ievērošanu, ieskaitot, bet neaprobežojoties ar nekavējošu PROGRAMMATŪRAS izmantošanu no
jūsu puses, ja SONY pēc saviem ieskatiem uzskata, ka pārkāpjat vai vēlaties pārkāpt šo līgumu EULA.
Šīs darbības ir papildinājums visām pārējām darbībām, ko SONY var veikt likuma ietvaros, savās
interesēs vai saskaņā ar līgumu.
DARBĪBAS IZBEIGŠANA
Neaizskarot nekādas citas savas tiesības, SONY drīkst izbeigt šī līguma EULA darbību, ja jūs
neievērojat jebkādus tā nosacījumus. Darbības izbeigšanas gadījumā jums ir: (i) cease jāizbeidz jebkāda
PROGRAMMATŪRAS lietošana un jāiznīcina visas tās kopijas; (ii) jāizpilda sadaļā Jūsu konta atbildība
tālāk norādītās prasības.
PAPILDINĀJUMS
SONY PATUR TIESĪBAS PĒC SAVIEM IESKATIEM PAPILDINĀT JEBKURU NO ŠĪ LĪGUMA
EULA NOSACĪJUMIEM, PUBLICĒJOT PAZIŅOJUMU SONY NORĀDĪTĀ TĪMEKĻA VIETNĒ,
NOSŪTOT E-PASTA PAZIŅOJUMU UZ JŪSU NORĀDĪTO E-PASTA ADRESI, SNIEDZOT
PAZIŅOJUMU JAUNINĀJUMU/ATJAUNINĀJUMU IEGŪŠANAS PROCESĀ VAI JEBKURĀ
CITĀ JURIDISKI ATZĪSTAMĀ PAZIŅOŠANAS VEIDĀ. Ja nepiekrītat šim papildinājumam, jums
ir nekavējoties jāsazinās ar SONY, lai saņemtu norādījumus. Ja PROGRAMMATŪRU turpināsit
izmantot pēc šāda paziņojuma spēkā stāšanās datuma, tas tiks uzskatīts par jūsu piekrišanu
atbilstošajam papildinājumam.
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TREŠO PERSONU LABUMA GUVĒJI
Katrs TREŠO PERSONU PIEGĀDĀTĀJS ir skaidri izteikts domātais trešo personu labuma
guvējs un tam ir tiesības realizēt katru šī līguma EULA nosacījumu attiecībā uz atbilstošās
personas PROGRAMMATŪRU.
JŪSU KONTA ATBILDĪBA
Ja savu IERĪCI atgriežat iegādes vietā, pārdodat vai kā citādi nododat savu IERĪCI vai ja tiek izbeigta
šī līguma EULA darbība, jums IERĪCĒ ir jāatinstalē PROGRAMMATŪRA un jāizdzēš visi konti, kurus
esat izveidojis IERĪCĒ vai kuriem var piekļūt, izmantojot PROGRAMMATŪRU, un jūs esat atbildīgs
par to. Jūs pilnībā atbildat par visu savu SONY VAI trešo personu kontu un visu ar SAVU IERĪCES
LIETOŠANU saistīto lietotājvārdu un paroļu konfidencialitātes uzturēšanu.
Ja saistībā ar šo līgumu EULA jums rodas kādi jautājumi, varat sazināties ar SONY, rakstot korporācijai
SONY uz apgabalam vai valstij atbilstošo kontaktadresi.
Autortiesības © 2012 Sony Corporation.
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