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Darba sākšana
Atskaņošanas opcijas
Papildinformācija

HT-CT60

s

BRĪDINĀJUMS
Neuzstādiet ierīci norobežotā vietā,
piemēram, grāmatplauktā vai iebūvētā skapītī.
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.
Kamēr ierīce ir pievienota maiņstrāvas rozetei,
tā no elektroenerģijas tīkla netiek atvienota
pat tad, ja ir izslēgta.
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.
Izmantojiet tikai iekštelpās.

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. Pilnvarotais pārstāvis EMS un
produkta drošības jautājumos ir
Sony Deutschland GmbH, Hedelfinger
Strasse 61, 70327 Stuttgart, Vācija. Ja rodas
jautājumi par remontu vai garantiju, skatiet
atsevišķos servisa vai garantijas dokumentos
norādītās adreses.
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Atbrīvošanās no
vecām elektriskām
un elektroniskām
iekārtām (attiecas
uz Eiropas
Savienību un citām
Eiropas valstīm ar
atsevišķu
savākšanas
sistēmu)
Šis apzīmējums uz produkta vai tā iepakojuma
norāda, ka ar šo produktu nedrīkst rīkoties kā
ar mājsaimniecības atkritumiem. Tā vietā tas
ir jānodod atbilstošā savākšanas vietā
elektrisko un elektronisko iekārtu pārstrādei.
Nodrošinot pareizu atbrīvošanos no šī
produkta, palīdzēsit nepieļaut iespējamo
negatīvo ietekmi uz apkārtējo vidi un cilvēku
veselību, ko varētu izraisīt neatbilstoša šī
produkta atkritumu apstrāde. Materiālu
pārstrāde palīdzēs taupīt dabas resursus.
Lai iegūtu detalizētāku informāciju par šī
produkta pārstrādi, sazinieties ar vietējo
pašvaldību, mājsaimniecības atkritumu
apsaimniekotāju vai veikalu, kurā iegādājāties
šo produktu.

Atbrīvošanās no
izlietotām
baterijām/
akumulatoriem
(attiecas uz Eiropas
Savienību un citām
Eiropas valstīm
ar atsevišķu
savākšanas
sistēmu)
Šis apzīmējums uz baterijas/akumulatora vai
iepakojuma norāda, ka ar šī produkta
komplektācijā iekļautajām 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 šīm
baterijām/akumulatoriem, palīdzēsit
nepieļaut iespējamo negatīvo ietekmi
uz apkārtējo vidi un cilvēku veselību, ko
varētu izraisīt neatbilstoša šādu bateriju/
akumulatoru 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 apstrādi, beidzoties produkta
kalpošanas laikam, nododiet šo produktu
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.
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Piesardzības pasākumi
Par drošību
• Ja kāds ciets objekts vai šķidrums nonāk
sistēmā, atvienojiet sistēmu no rozetes un
pirms turpmākas darbināšanas lūdziet
pārbaudīt kvalificētam servisa darbiniekam.
• Nekāpiet uz skaņas stieņa un zemfrekvenču
skaļruņa, jo varat nokrist un savainoties vai
sabojāt sistēmu.

Par barošanas avotiem
• Pirms darbināt sistēmu, pārbaudiet, vai
darba spriegums atbilst vietējam barošanas
avotam. Darba spriegums ir norādīts skaņas
stieņa aizmugurē esošajā nosaukuma
plāksnītē.
• Ja sistēmu ilglaicīgi nelietosit, noteikti
atvienojiet to no sienas rozetes
(elektroenerģijas tīkla). Lai atvienotu
maiņstrāvas barošanas vadu
(elektroenerģijas tīkla pievadu), satveriet
kontaktdakšu; nekad nevelciet aiz vada.
• Drošības nolūkos viena kontaktdakšas
kontaktplāksne ir platāka par otru, un sienas
rozetē (elektroenerģijas tīklā) to var ievietot
tikai vienā veidā. Ja kontaktdakšu nevarat
pilnībā ievietot rozetē, sazinieties
ar izplatītāju.
• Maiņstrāvas barošanas vads
(elektroenerģijas tīkla pievads) ir jāmaina
tikai kvalificētā servisa darbnīcā.

Par uzkaršanu
Lai gan sistēma darbības laikā uzkarst, tā nav
nepareiza darbība. Sistēmu ilglaicīgi un
nepārtraukti izmantojot, sistēmas
temperatūra aizmugurē un apakšpusē
ievērojami palielinās. Lai izvairītos no
apdegumu gūšanas, neaiztieciet sistēmu.

Par novietojumu
• Lai nepieļautu sistēmas sakaršanu un
paildzinātu tās kalpošanas laiku, novietojiet
sistēmu vietā ar piemērotu ventilāciju.

4LV

• Neuzstādiet sistēmu siltuma avotu tuvumā
vai vietās, kas tiek pakļautas tiešai saules
gaismas, pārmērīgu putekļu vai mehānisku
triecienu iedarbībai.
• Skaņas stieņa aizmugurē nenovietojiet neko,
kas varētu aizsprostot ventilācijas atveres un
izraisīt darbības traucējumus.
• Ja sistēma tiek izmantota kopā ar TV, VCR
vai lenšu magnetofonu, var rasties troksnis
un pasliktināties attēla kvalitāte. Šādā
gadījumā novietojiet sistēmu tālāk no TV,
VCR vai lenšu magnetofona.
• Uzmanieties, ja sistēmu novietojat uz īpaši
apstrādātas (vaskotas, eļļotas, pulētas utt.)
virsmas, jo iespējama tās notraipīšana vai
krāsas zaudēšana.
• Uzmanieties, lai izvairītos no jebkādas
iespējamās savainošanās pret skaņas stieņa
vai zemfrekvenču skaļruņa stūriem.

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

Ja tuvumā esošā TV ekrānā rodas
krāsu nevienmērīgums
Noteikta veida televizoros iespējama krāsu
nevienmērīguma rašanās.

Ja radies krāsu
nevienmērīgums...
Izslēdziet televizoru un ieslēdziet to atkal
pēc 15–30 minūtēm.

Ja atkal radies krāsu
nevienmērīgums...
Novietojiet sistēmu tālāk no televizora.

Par tīrīšanu
Tīriet sistēmu ar mīkstu, sausu drāniņu.
Nelietojiet nekādus abrazīvus materiālus,
ķīmiskās tīrīšanas pulveri, kā arī šķīdinātājus,
piemēram, alkoholu vai benzīnu.
Ja rodas jautājumi vai problēmas saistībā
ar jūsu sistēmu, sazinieties ar tuvāko Sony
izplatītāju.

Autortiesības
Šajā modelī ir iekļauta tehnoloģija Dolby*
Digital Surround System.
* Ražots saskaņā ar Dolby Laboratories
licenci. Dolby un dubultā D apzīmējums ir
Dolby Laboratories preču zīmes.
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Darba sākšana

Izpakošana
• Zemfrekvenču skaļrunis (1)

Darba sākšana

• Skaņas stienis (Sound Bar; 1)

• Digitālais optiskais vads
televizoram (1)

• Maiņstrāvas barošanas vads
(elektroenerģijas tīkla pievads; 1)
• Tālvadības pults (RM-ANU160; 1)

• Lietošanas instrukcijas (1)
• Garantija (1)
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Daļu un vadības elementu rādītājs
Papildinformāciju skatiet iekavās norādītajās lappusēs.

Skaņas stienis

SURROUND

A Indikators SURROUND (14. lpp.)
B Ievades indikatori (14. lpp.)

OPTICAL
COAXIAL
ANALOG
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OPTICAL

COAXIAL

ANALOG

Tālvadība
Šajā sadaļā aprakstīta zemfrekvenču
skaļruņa un skaņas stieņa pogu darbība.
Detalizētu informāciju par pievienoto
iekārtu pogu darbību sk. 14. lpp.
Piezīme

B INPUT

OPTICAL
COAXIAL
ANALOG
C TV

t
%
PROG +/–
2 +/–

Darba sākšana

• Vērsiet tālvadības pulti pret skaņas stieņa
priekšējā paneļa centru.

A ?/1 (ieslēgt/gaidstāve)

D TREBLE +/–
E BASS +/–
F 2 +*/–
G %
H SURROUND
I TV ?/1
Piezīme

• Pirms pirmās tālvadības pults izmantošanas
reizes noteikti noņemiet baterijas turētājam
pievienoto izolācijas loksni.

• Tālvadības pults baterija ir ievietota rūpnīcā.
* Uz pogas 2 + ir sataustāms punktiņš.
Darbināšanas laikā izmantojiet to
kā norādi.
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TV, atskaņotāja u.c. ierīču pievienošana
Maiņstrāvas barošanas vada (elektroenerģijas tīkla pievada) kontaktdakšu ievietojiet
pilnībā līdz galam.
Zemfrekvenču
skaļrunis

Uz sienas
rozeti

DVD atskaņotājs u.c.
Digitālais
koaksiālais vads
(komplektācijā
nav iekļauts)
Digitālā koaksiālā
audio izeja

DVD atskaņotājs u.c.

TV

Analogā audio
izeja

Digitālais optiskais vads
(iekļauts komplektācijā)

Analogā audio vads
(komplektācijā nav iekļauts)
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Optiskā digitālā
audio izeja

Sistēmas novietošana
Nākamajos attēlos redzami skaņas stieņa uzstādīšanas piemēri.
Piezīme

• Izvēloties vietu skaņas stienim, neaizsprostojiet tā aizmugures panelī esošas ventilācijas atveres.

Skaņas stieņa uzstādīšana
• Skaņas stieņa uzstādīšana pie sienas
(12. lpp.)

Piezīme par zemfrekvenču skaļruņa uzstādīšanu
Novietojiet zemfrekvenču skaļruni tā, lai aizmugures panelis būtu vismaz desmit
centimetrus no sienas.

10 cm

turpinājums
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Darba sākšana

• Skaņas stieņa uzstādīšana uz plaukta

Statīvu noņemšana
Ja skaņas stienis tiks novietots,
priekšpusi mazliet vēršot uz augšu vai
pie sienas, noņemiet abus skaņas stieņa
apakšā esošos statīvus, kā parādīts tālāk.

uzstādīšana, nepietiekama sienas izturība,
neatbilstošu skrūvju izmantošana, dabas
katastrofa u.c. apstākļi.

1

Sagatavojiet skrūves
(komplektācijā nav iekļautas), kas
atbilst skaņas stieņa aizmugurē
esošajiem caurumiem.

Statīvs
4 mm

vairāk par 25 mm

5 mm

10 mm

Caurums skaņas stieņa aizmugurē

Piezīme

• Ja skaņas stienis tiek novietots, priekšpusi
mazliet vēršot uz augšu un noņemot statīvus,
uzmanieties, lai ar paklāju vai citu
priekšmetu neaizsprostotu ventilācijas
atveres.

2

Ieskrūvējiet skrūves sienā.

Jābūt 7–8 mm lielam skrūvju
izvirzījumam.

Skaņas stieņa uzstādīšana
pie sienas

380 mm

Skaņas stieni var uzstādīt pie sienas
Piezīmes

• Izmantojiet sienas materiālam un izturībai
piemērotas skrūves. Ģipškartona plākšņu
siena ir īpaši trausla, tāpēc skrūves cieši
ieskrūvējiet sienas sijā. Uzstādiet skaņas
stieni pie vertikālas un līdzenas sienas vietā,
kur izmantota armatūra.
• Noteikti uzticiet uzstādīšanu Sony
izplatītājam vai licencētam darbuzņēmējam
un uzstādīšanas laikā īpašu uzmanību
pievērsiet drošībai.
• Sony neatbild par negadījumiem vai
bojājumiem, ko izraisījusi nepareiza
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7–8 mm

3

Uzkariniet skaņas stieni
uz skrūvēm.

Savietojiet skaņas stieņa aizmugurē
esošos caurumus ar skrūvēm un
uzkariniet skaņas stieni uz abām
skrūvēm.

Maiņstrāvas barošanas
vada (elektroenerģijas
tīkla pievada)
pievienošana

Pievienoto iekārtu skaņas
izvades iestatīšana
Lai izvadītu vairākkanālu digitālo audio,
pievienotajā iekārtā pārbaudiet digitālā
audio izvades iestatījumu.
Detalizētu informāciju skatiet
pievienotās iekārtas komplektācijā
iekļautajās lietošanas instrukcijās.
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Darba sākšana

Pirms skaņas stieņa maiņstrāvas
barošanas vadu (elektroenerģijas tīkla
pievadu) pievienojat sienas rozetei
(elektroenerģijas tīklam), pievienojiet
sistēmai visas pārējās iekārtas un TV.

3
Atskaņošanas opcijas

Padoms

Sistēmas darbināšana,
izmantojot komplektācijā
iekļauto tālvadības pulti

?/1
INPUT

SURROUND

BASS
+/–
TREBLE
+/–
2 +/–

1
2
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Regulējiet skaļumu,
spiežot 2 +/–.

Nospiediet ?/1, lai ieslēgtu
sistēmu.
Nospiediet kādu no pogām INPUT,
lai izvēlētos ievades avotu.
Ievades
avots

Atskaņojamā iekārta

OPTICAL

Ierīce, kas pievienota
ligzdai OPTICAL

COAXIAL

Ierīce, kas pievienota
ligzdai COAXIAL

ANALOG

Ierīce, kas pievienota
ligzdām ANALOG

• Iespējams, ka skaņa tiek izvadīta ar televizora
skaļruni. Šādā gadījumā līdz minimumam
samaziniet televizora skaļruņa skaļumu.

Ieskaujošās skaņas efektu
baudīšana
Šī sistēma var izveidot vairākkanālu
ieskaujošo skaņu.
Nospiediet SURROUND. Ikreiz, kad
nospiežat šo pogu, ieskaujošās skaņas
režīms tiek ieslēgts (ON) vai izslēgts
(OFF). Ja ieskaujošās skaņas režīms ir
aktīvs, deg skaņas stieņa indikators
SURROUND.

Basa un diskanta līmeņa
regulēšana
Varat regulēt basa un diskanta līmeni.
Lai regulētu diskanta līmeni, spiediet
TREBLE +/–.
Lai regulētu basa līmeni, spiediet
BASS +/–.
Ja ir iestatīts minimāls vai maksimāls
basa vai diskanta līmenis, mirgo skaņas
stieņa ievades indikatori.

Klusas skaņas baudīšana
(nakts režīms)
Varat izbaudīt skaņas efektus un skaidri
saklausīt dialogus pat ar mazu skaļumu
(nakts režīms). Nakts režīms ir pieejams
tikai tām TV programmām, DVD un
diskiem Blu-ray discTM, kur izmantots
Dolby kodējums.

Lai iestatītu nakts režīma
opciju ON
Turiet nospiestu SURROUND,
līdz divreiz nomirgo skaņas stieņa
indikators COAXIAL.

Lai iestatītu nakts režīma
opciju OFF
Turiet nospiestu SURROUND,
līdz divreiz nomirgo skaņas stieņa
indikators OPTICAL.

Pievienotā TV vadība
Ja izmantojat tikai Sony TV,
neizmantojot šo sistēmu, tad sistēmai
pievienoto Sony TV varat vadīt,
izmantojot tālvadības pults pogas ar
dzelteno uzdruku.

TV ?/1

t

1
2
3
4

Nospiediet TV ?/1, lai ieslēgtu TV.
Nospiediet INPUT, lai izvēlētos
ievadi.
Spiediet TV PROG +/–, lai izvēlētos
kanālu.
Spiediet TV 2 +/–, lai regulētu
skaļumu.

turpinājums
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Atskaņošanas opcijas

TV 2
+/–
TV PROG
+/–

Piezīmes

Baterijas nomaiņa
Izlādējoties baterijai, samazinās tālvadības
darbības attālums. Kad tālvadības pults
vairs nedarbina ierīci, nomainiet bateriju ar
jaunu litija bateriju CR2025.

1 Pabīdiet un turiet baterijas turētāja

fiksatoru, pēc tam izvelciet baterijas
turētāju.

Fiksators

• Ja tālvadības pults ilglaicīgi netiek izmantota,
izņemiet bateriju, lai izvairītos no iespējamā
bojājuma, ko var izraisīt baterijas noplūde vai
korozija.
• Nekavējoties atbrīvojieties no izlietotās
baterijas. Litija bateriju glabājiet bērniem
nepieejamā vietā. Ja baterija tiek norīta,
nekavējoties sazinieties ar ārstu.
• Lai nodrošinātu labu kontaktu, notīriet bateriju
ar sausu drāniņu.
• Ievietojot bateriju, noteikti ievērojiet pareizo
polaritāti.
• Neturiet bateriju ar metāla pinceti, jo iespējams
īssavienojums.
• Izmantojot baterijas, kas nav CR2025, var
izraisīt aizdegšanos vai sprādzienu.

UZMANĪBU!
Ja baterija ievietota nepareizi,
iespējama sprādzienbīstamība.
Aizstājiet tikai tādu pašu vai
ekvivalenta veida bateriju.

2 Nomainiet bateriju, vēršot zīmi “+”

uz augšu, pēc tam baterijas turētāju
ievietojiet slotā.
Zīme + pavērsta uz augšu

Baterijas turētājs
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Papildinformācija

Problēmu novēršana
Ja sistēmas izmantošanas laikā rodas
kāda no šīm problēmām, pirms pieprasāt
labošanu, izmantojiet šos problēmu
novēršanas norādījumus, kas palīdzēs
novērst problēmu. Ja problēma netiek
novērsta, sazinieties ar tuvāko Sony
izplatītāju.

Barošana netiek ieslēgta.

• Pārbaudiet, vai ir kārtīgi pievienots
maiņstrāvas barošanas vads
(elektroenerģijas tīkla pievads).

SOUND
Netiek atskaņota Dolby Digital skaņa.

• Pārbaudiet, vai Blu-ray Disc, DVD
vai cits skaņas avots ir ierakstīts
formātā Dolby Digital.
• Sistēmas digitālās ieejas ligzdai
pievienojot, piemēram, Blu-ray
Disc, DVD atskaņotāju, pārbaudiet
pievienotās iekārtas audio
iestatījumu (audio izvades
iestatījumus).
Nevar iegūt ieskaujošās skaņas efektu.

• Atkarībā no ieejas signāla un skaņas
lauka iestatījuma iespējama
neefektīva ieskaujošās skaņas
apstrāde. Atkarībā no programmas
vai diska iespējams neliels
ieskaujošās skaņas efekts.
• Ja pievienojat ar ieskaujošās skaņas
efektu saderīgu Blu-ray Disc vai
DVD atskaņotāju, sistēmas
ieskaujošās skaņas efekts
var nedarboties.

Sistēma neizvada TV skaņu.

• Pārbaudiet sistēmu un TV
savienojošā digitālā optiskā vada vai
audio vada savienojumu (10. lpp.).
• Pārbaudiet TV skaņas izvadi.
Skaņu izvada gan sistēma, gan TV.

• Izslēdziet sistēmas vai TV skaņu.
Sistēma neatskaņo pievienotās iekārtas
skaņu, vai arī ir dzirdama tikai ļoti
klusa skaņa.

• Nospiediet 2 + un pārbaudiet
skaļuma līmeni.
• Nospiediet % vai 2 +, lai atceltu
skaņas izslēgšanas funkciju.
• Pārbaudiet, vai ir pareizi izvēlēts
ievades avots.
• Pārbaudiet, vai visi sistēmas un
pievienoto iekārtu kabeļi un vadi
ir pilnībā ievietoti.

Nedarbojas tālvadība
• Vērsiet tālvadības pulti pret skaņas
stieņa priekšējā paneļa centru.
• Noņemiet visus šķēršļus, kas atrodas
starp tālvadības pulti un sistēmu.
• Ja tālvadības pults baterija ir
izlādējusies, nomainiet to ar jaunu.
• Pārliecinieties, vai tālvadības pultī
izvēlaties pareizo ievadi.

turpinājums
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Papildinformācija

POWER

Šādā gadījumā izslēdziet pievienotās
iekārtas ieskaujošās skaņas efekta
funkciju.
Detalizētu informāciju skatiet
pievienotās iekārtas komplektācijā
iekļautajās lietošanas instrukcijās.

Ja pēc iepriekšminēto darbību
veikšanas sistēma joprojām
nedarbojas pareizi, atiestatiet
sistēmu:
Šīs darbības veikšanai izmantojiet
tālvadības pults pogas.

1

Trīs sekunžu laikā nospiediet
BASS +, 2 + un TREBLE +
(norādītajā secībā).

Pēc iepriekš minētā pārbaudīšanas un
visu problēmu novēršanas ieslēdziet
sistēmu. Ja problēmas cēloni nevar atrast
pat pēc iepriekš minētā pārbaudīšanas,
sazinieties ar tuvāko Sony izplatītāju.

Specifikācijas
Šīs sistēmas atbalstītie formāti

Šī sistēma atbalsta šādus digitālās ievades
formātus.
Formāts

Atbalstīts/netiek
atbalstīts

Dolby Digital

a

Lineārā 2 kanālu 48 kHz
(vai mazāk) PCM

a

Skaņas stienis
Pastiprinātāja sadaļa
IZEJAS JAUDA (nominālā)
Priekšējais K + priekšējais L: 7 W + 7 W
(pie 4 omiem, 1 kHz, 1% THD)
IZEJAS JAUDA (atsauces)
Priekšējais K/priekšējais L: 15 W
(uz kanālu pie 4 omiem, 1 kHz)
Ieejas
ANALOG
OPTICAL
COAXIAL

Priekšējā skaļruņu ierīce
Skaļruņu sistēma
2 skaļruņu sistēma, akustiskais
atsperojums
Skaļruņu ierīce
Zemo frekvenču skaļrunis:
25 mm×120 mm
Augsto frekvenču skaļrunis: 38 mm
konusveida
Pilnā pretestība
4 omi
Enerģijas prasības
220 V–240 V maiņstrāva, 50/60 Hz
Enerģijas patēriņš
Ieslēgts: 20 W
Gaidstāves režīms: ne vairāk par 0,5 W
Izmēri (aptuveni)
940 mm×83 mm×70 mm (ar statīviem)
940 mm×71 mm×69 mm (bez statīviem)
Masa (aptuveni)
1,6 kg

Zemfrekvenču skaļrunis

IZEJAS JAUDA (atsauces)
30 W (uz kanālu pie 8 omiem, 100 Hz)
Skaļruņu sistēma
Zemfrekvenču skaļrunis, basus
atstarojoša
Skaļruņu ierīce
130 mm, konusveida
Pilnā pretestība
8 omi
Izmēri (aptuveni)
170 mm×245 mm×300 mm (p/a/d)
Masa (aptuveni)
2,7 kg
Dizains un specifikācijas var mainīties bez
brīdinājuma.
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Alfabētiskais rādītājs
Simboli
% 9
2 9
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digitālais optiskais vads 10
DVD atskaņotājs 10
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pievienošana
TV 10
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