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

Marrës AV
shumëkanalësh
Udhëzuesi i referencës

STR-DN1050/STR-DN850

Për klientët në Evropë

PARALAJMËRIM
Për të reduktuar rrezikun
e zjarrit ose goditjeve elektrike, kjo
aparaturë nuk duhet të ekspozohet
ndaj shiut ose lagështirës.
Për të zvogëluar rrezikun e zjarrit, mos
e mbuloni hapësirën e ajrimit të pajisjes
me gazeta, mbulesa tavoline, perde etj.
Mos e ekspozoni pajisjen ndaj burimeve
me flakë të pambrojtura (për shembull
qirinj të ndezur).
Për të zvogëluar rrezikun e zjarrit ose të
goditjeve elektrike, kjo pajisje nuk duhet
të ekspozohet ndaj pikimeve ose spërkatjeve
dhe mbi pajisje nuk duhen vendosur objekte
të mbushura me lëngje, si p.sh. vazo.
Mos e instaloni pajisjen në hapësira
të kufizuara si p.sh. në rafte librash apo
në mobilie inkaso.
Duke qenë se spina kryesore përdoret
për të shkëputur njësinë nga rrjeti elektrik,
futeni njësinë në priza elektrike që mund
të arrihen lehtë. Nëse vini re një anomali
në njësi, shkëputni menjëherë prizën kryesore
nga priza e rrymës së drejtpërdrejtë.
Mos i ekspozoni bateritë ose pajisjet me bateri
të instaluara ndaj nxehtësisë së tepruar si p.sh.
drita e diellit dhe zjarri.
Njësia nuk shkëputet nga rrjeti elektrik për sa
kohë që është futur në prizë, edhe nëse vetë
njësia është e fikur.
Presioni i tepruar i zërit nga kufjet mund
të shkaktojë humbje të dëgjimit.
Ky simbol njofton
përdoruesin për sipërfaqe
të nxehta, e cila mund të jetë
e tillë nëse preket gjatë punës
normale.
Kjo pajisje është testuar dhe është gjendur
konform limiteve të përcaktuara në
Direktivën EMC për përdorimin e një kablloje
lidhëse më të shkurtër se 3 metra.
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Hedhja e baterive
të përdorura dhe
pajisjeve elektrike
dhe elektronike
(e aplikueshme në
Bashkimin Evropian
dhe vendet e tjera
evropiane me sistem
grumbullimi të
diferencuar)
Ky simbol mbi produkt ose mbi paketim
tregon se produkti dhe bateria nuk duhet
të trajtohet si mbeturinë shtëpiake. Në
disa bateri, ky simbol mund të përdoret
i kombinuar me një simbol kimik. Simbolet
kimike për zhivën (Hg) ose plumbin (Pb)
shtohen nëse bateria përmban më shumë se
0,0005% zhivë ose 0,004% plumb. Duke u
siguruar që këto produkte dhe bateri të hidhen
siç duhet, ju ndihmoni në parandalimin e
pasojave të mundshme negative për mjedisin
dhe shëndetin që në rast të kundërt do të
shkaktoheshin nga trajtimi i papërshtatshëm
i mbetjeve. Riciklimi i materialeve do të
ndihmojë në ruajtjen e burimeve natyrore.
Në rast produktesh të cilat për arsye sigurie,
rendimenti apo integriteti të dhënash
kërkojnë lidhje të qëndrueshme me një
bateri të inkorporuar, kjo bateri duhet të
zëvendësohet vetëm nga personel i kualifikuar
shërbimi. Për të siguruar trajtimin e duhur të
baterisë dhe pajisjes elektrike dhe elektronike,
dorëzojini këto produkte në fund të periudhës
së funksionimit të tij pranë pikës përkatëse
të grumbullimit për riciklimin e pajisjeve
elektrike dhe elektronike. Për të gjitha
bateritë e tjera, ju lutemi shihni pjesën që flet
mbi heqjen e sigurt të baterisë nga produkti.
Dorëzojeni baterinë pranë pikës përkatëse
të grumbullimit për riciklimin e baterive
të përdorura. Për më shumë informacion
të detajuar mbi riciklimin e këtij produkti
ose baterie, ju lutemi kontaktoni me
bashkinë tuaj, shërbimin e grumbullimit
të mbeturinave shtëpiake ose dyqanin
ku keni blerë produktin ose baterinë.

Njoftim për klientët: Informacioni
i mëposhtëm aplikohet vetëm
për pajisjet e shitura në vendet
ku aplikohen Direktivat e BE-së.
Ky produkt është prodhuar nga ose për llogari
të Sony Corporation, 1-7-1 Konan Minato-ku
Tokyo, 108-0075 Japoni. Pyetjet në lidhje
me pajtueshmërinë e produktit sipas
legjislacionit të Bashkimit Evropian do
t'i adresohen përfaqësuesit të autorizuar,
Sony Deutschland GmbH, Hedelfinger
Strasse 61, 70327 Stuttgart, Gjermani.
Për çdo çështje shërbimi ose garancie,
drejtojuni adresave që jepen në dokumentet
e posaçme të shërbimit ose të garancisë.
Përmes kësaj, Sony Corp., deklaron se
kjo pajisje është në përputhje me kërkesat
themelore dhe dispozitat e tjera përkatëse
të Direktivës 1999/5/EC.
Për detaje, vizitoni adresën e mëposhtme:
http://www.compliance.sony.de/

Rreth të drejtave të autorit
Ky marrës përmban Dolby* Digital dhe
Pro Logic Surround dhe DTS** Digital
Surround System.
* Prodhuar me licencë nga Dolby
Laboratories. Dolby, Pro Logic,
Surround EX dhe simboli me dy “D”
janë marka tregtare të Dolby Laboratories.
** Për patentat DTS shihni
http://patents.dts.com. Prodhuar
me licencë nga DTS Licensing Limited.
DTS, DTS-HD, Simboli dhe DTS e Simboli
bashkë janë marka të regjistruara tregtare
dhe DTS-HD Master Audio është markë
tregtare e DTS, Inc. © DTS, Inc. Të gjitha
të drejtat të rezervuara.

Ky marrës përmban teknologji
High-Definition Multimedia Interface
(HDMI™) (Ndërfaqe multimediale me
definicion të lartë).
Termat HDMI dhe HDMI High-Definition
Multimedia Interface, si dhe logoja HDMI
janë marka tregtare ose marka tregtare të
regjistruara të HDMI Licensing LLC në
Shtetet e Bashkuara dhe vende të tjera.
AirPlay, iPad, iPhone, iPod, iPod classic,
iPod nano dhe iPod touch janë marka të
Apple Inc., të regjistruara në Shtetet
e Bashkuara dhe vende të tjera.
App Store është markë shërbimi e Apple Inc.
Të gjitha markat e tjera tregtare dhe të
regjistruara tregtare janë të pronarëve
përkatës. Në manual nuk përcaktohen
markat ™ dhe ®.
“Made for iPod”, “Made for iPhone” dhe
“Made for iPad” nënkuptojnë se një aksesor
elektronik është projektuar për t'u lidhur në
mënyrë specifike përkatësisht me një iPod,
iPhone ose iPad dhe është certifikuar nga
zhvilluesi i tij se përputhet me standardet
e performancës së Apple.
Apple nuk është përgjegjëse për funksionimin
e kësaj pajisjeje ose pajtueshmërinë e saj
me standardet rregullatore dhe të sigurisë.
Ju lutemi vini re se përdorimi i këtij aksesori
me iPod, iPhone ose iPad mund të ndikojë
në performancën e lidhjes me valë.
DLNA™, logoja DLNA dhe DLNA
CERTIFIED™ janë marka tregtare,
marka shërbimi ose marka certifikimi
të Digital Living Network Alliance.
Logoja “Sony Entertainment Network”
dhe “Sony Entertainment Network” janë
marka tregtare të Sony Corporation.
Windows dhe logoja e Windows janë marka
tregtare ose marka tregtare të regjistruara të
Microsoft Corporation në Shtetet e Bashkuara
dhe/ose vende të tjera.
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Ky produkt mbrohet nga teknologji të caktuara
që janë subjekt i disa të drejtave të pronësisë
intelektuale të Microsoft Corporation.
Ndalohet përdorimi ose shpërndarja e kësaj
teknologjie jashtë këtij produkti pa licencë nga
Microsoft apo një filial i autorizuar i Microsoft.
Patentat dhe teknologjia koduese audio
MPEG Layer-3 janë të licencuara nga
Fraunhofer IIS dhe Thomson.
“x.v.Color (x.v.Colour)” dhe logoja
“x.v.Color (x.v.Colour)” janë marka
tregtare të Sony Corporation.
“BRAVIA” është markë tregtare
e Sony Corporation.
“PlayStation” është markë e regjistruar
tregtare e Sony Computer Entertainment Inc.
“WALKMAN” dhe simboli “WALKMAN”
janë marka të regjistruara tregtare të
Sony Corporation.
MICROVAULT është markë tregtare
e Sony Corporation.
VAIO dhe VAIO Media janë marka të
regjistruara tregtare të Sony Corporation.
Simboli Wi-Fi CERTIFIED është shenjë
certifikimi e Wi-Fi Alliance.
MHL, Mobile High-Definition Link dhe
simboli MHL janë marka tregtare ose marka të
regjistruara tregtare të MHL Licensing, LLC.
Marka e fjalës Bluetooth® dhe logot janë
marka tregtare të regjistruara të zotëruara
nga Bluetooth SIG, Inc. dhe çdo përdorim
i këtyre markave nga Sony Corporation
është me licencë.
Të gjitha markat e tjera tregtare dhe emrat
tregtarë janë të zotëruesve të tyre përkatës.
© 2013 CSR plc dhe kompanitë e grupit të vet.
Shenja aptX® dhe logoja aptX janë marka
tregtare të CSR plc ose një prej kompanive
të grupit të vet dhe mund të jetë e regjistruar
në një ose më shumë juridiksione.
Marka N është markë tregtare ose markë
e regjistruar tregtare e NFC Forum, Inc.
në Shtetet e Bashkuara dhe në shtete të tjera.
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Android™ është markë tregtare e Google Inc.
Google Play™ është markë tregtare
e Google Inc.
“Spotify” dhe logot “Spotify” janë marka
tregtare të Spotify Group.
Për informacionin mbi licencën e softuerit,
vizitoni Udhëzuesin e ndihmës.

Masat paraprake
Mbi sigurinë
Nëse brenda në mobilie bie diçka e fortë ose
lëng, marrësi duhet të hiqet nga priza dhe
duhet të kontrollohet nga një personel
i kualifikuar përpara se të vihet sërish
në punë.

Mbi burimet e rrymës
• Përpara se të përdorni marrësin,
kontrolloni që tensioni i përdorimit
të jetë identik me furnizimin vendas
me energji.
Tensioni i përdorimit tregohet në
pllakëzën metalike në pjesën e pasme
të marrësit.
• Njësia nuk shkëputet nga burimi i rrymës
së drejtpërdrejtë (rrjetit elektrik) për sa
kohë që është e lidhur me prizën e murit,
edhe nëse njësia vetë është e fikur.
• Nëse nuk do ta përdorni marrësin për një
kohë të gjatë, sigurohuni që ta shkëputni
marrësin nga priza e murit. Për të
shkëputur kordonin elektrik (nga rrjeti
elektrik) kapeni te spina; mos tërhiqni
asnjëherë kordonin.
• Kordoni i rrymës së drejtpërdrejtë (rrjetit
elektrik) duhet të zëvendësohet vetëm
nga një dyqan servisi i kualifikuar.

Mbi akumulimin e nxehtësisë

Mbi pastrimin

Megjithëse marrësi nxehet gjatë punës, ky
nuk është keqfunksionim. Nëse e përdorni
këtë marrës vazhdimisht me volum të lartë,
temperatura e kabinetit të pjesës së sipërme,
anësore dhe të poshtme, rritet në mënyrë të
konsiderueshme. Për të shmangur djegien,
mos e prekni kabinetin.

Pastroni mobilien, panelin dhe kontrollet
me një pëlhurë të butë të njomur paksa me
një solucion larës të butë. Mos përdorni
asnjë lloj pastruesi abraziv, tela fërkimi ose
tretës si alkooli ose benzina.

Mbi vendosjen
• Vendoseni marrësin në një vend me
ajrosje të mjaftueshme për të parandaluar
akumulimin e nxehtësisë dhe për të
shtuar jetëgjatësinë e marrësit.
• Mos e vendosni marrësin pranë burimeve
të nxehtësisë siç janë radiatorët,
tubacionet e ajrit, ose në një vend ku
bie drita e drejtpërdrejtë e diellit, ku ka
pluhur të tepërt, ose tronditje mekanike.
• Mos vendosni asgjë mbi pjesën
e sipërme të kabinetit që mund të
bllokojë vrimat e ajrimit dhe të
shkaktojë keqfunksionime.
• Mos e vendosni marrësin pranë pajisjeve
të tilla si televizorë, VCR ose magnetofona.
(Nëse marrësi përdoret në kombinim
me një televizor, VCR, ose magnetofon,
dhe vendoset shumë pranë asaj pajisjeje,
mund të krijohen zhurma dhe mund
të prishet cilësia e figurës. Kjo mund të
ndodh sidomos kur përdorni një antenë
të brendshme (ajrore). Për këtë arsye,
rekomandojmë që të përdorni një antenë
të jashtme (ajrore).)
• Kini kujdes kur vendosni marrësin
mbi dysheme me trajtim të veçantë
(të trajtuara me dyllë, vaj, me lustër, etj.),
duke qenë se mund të rezultojë në njolla
ose çngjyrosje.

Mbi përdorimin
Përpara se të lidhni pajisje të tjera, sigurohuni
që të fikni dhe hiqni nga priza marrësin.

Mbi komunikimin Bluetooth
• Pajisjet Bluetooth duhet të përdoren
brenda afërsisht 10 metra (distancë pa
pengesa) nga njëra-tjetra. Rrezja efikase
e komunikimit mund të shkurtohet në
kushtet e mëposhtme.
– Kur mes pajisjeve me lidhje Bluetooth
ndodhet një person, objekt metalik,
mur apo pengesë tjetër
– Vendndodhjet ku është instaluar një
LAN me valë
– Rreth furrave me mikrovalë që janë
në përdorim
– Vendndodhjet ku ka valë të tjera
elektromagnetike
• Pajisjet Bluetooth dhe LAN me valë
(IEEE 802.11b/g) përdorin të njëjtin brez
frekuence (2,4 GHz). Kur përdorni
pajisjen tuaj Bluetooth pranë një pajisjeje
me kapacitet LAN me valë, mund të
ndodhin interferenca elektromagnetike.
Kjo mund të sjellë shpejtësi më të ulëta
të transferimit të të dhënave, zhurmë apo
pamundësi për t'u lidhur. Nëse ndodh
kjo, provoni zgjidhjet e mëposhtme:
– Përdoreni këtë marrës të paktën
10 metra larg pajisjes LAN me valë.
– Fikni rrymën e pajisjes LAN me valë
kur përdorni pajisjen tuaj Bluetooth
brenda 10 metrave.
– Instalojeni këtë marrës dhe pajisjen
Bluetooth sa më afër të jetë e mundur
njëra-tjetrës.
• Valët radio të transmetuara nga
ky marrës mund të interferojnë me
funksionimin e pajisjeve mjekësore.
Duke qenë se kjo interferencë mund
të sjellë keqfunksionim, fikni gjithmonë
rrymën e këtij marrësi dhe pajisjes
Bluetooth në vendet e mëposhtme:
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•

•

•

•

•

– Në spitale, trena, aeroplanë, pika
karburanti dhe vende ku mund
të ketë gaze të djegshme
– Pranë dyerve automatike ose alarmeve
të zjarrit
Ky marrës mbështet funksionet e sigurisë
që përputhen me specifikimin Bluetooth
për të siguruar lidhje të sigurt gjatë
komunikimit duke përdorur teknologjinë
Bluetooth. Megjithatë, kjo siguri mund
të jetë e pamjaftueshme në varësi të
përmbajtjes së cilësimit dhe faktorëve
të tjerë, prandaj gjithmonë kini kujdes
kur kryeni komunikimin duke përdorur
teknologjinë Bluetooth.
Sony nuk është përgjegjës për asnjë
mënyrë dëmtimi apo humbje tjetër
si rezultat i rrjedhjes së informacionit
gjatë komunikimit duke përdorur
teknologjinë Bluetooth.
Komunikimi Bluetooth nuk është
domosdoshmërisht i garantuar me
të gjitha pajisjet Bluetooth që kanë
të njëjtin profil si ky marrës.
Pajisjet Bluetooth të lidhura me
këtë marrës duhet të përputhen me
specifikimin Bluetooth të përshkruar
nga Bluetooth SIG, Inc. dhe duhet të
jenë të certifikuara si të përputhshme.
Megjithatë, edhe kur një pajisje përputhet
me specifikimin Bluetooth, mund të ketë
raste kur karakteristikat apo specifikimet
e pajisjes Bluetooth mund ta bëjnë
të pamundur lidhjen, ose mund të
rezultojnë në metoda të ndryshme
kontrolli, paraqitjeje apo funksionimi.
Mund të shkaktohet zhurmë ose audioja
mund të ndërpritet në varësi të pajisjes
Bluetooth që është lidhur me këtë marrës,
mjedisin e komunikimeve apo kushtet
rrethuese.

Nëse keni pyetje ose probleme në lidhje me
marrësin tuaj, ju lutemi kontaktoni shitësin
më të afërt të Sony.
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Specifikimet
Seksioni i amplifikatorit
STR-DN1050
Fuqia minimale e daljes RMS1)
(6 om, 20 Hz – 20 kHz, THD 0,09%)
100 W + 100 W
Fuqia në dalje në modalitetin stereo1)
(6 om, 1 kHz, THD 1%)
120 W + 120 W
Fuqia në dalje në modalitetin rrethues1)2)
(6 om, 1 kHz, THD 0,9%)
165 W për kanal
STR-DN850
Fuqia minimale e daljes RMS1)
(6 om, 20 Hz – 20 kHz, THD 0,09%)
95 W + 95 W
Fuqia në dalje në modalitetin stereo1)
(6 om, 1 kHz, THD 1%)
110 W + 110 W
Fuqia në dalje në modalitetin rrethues1)2)
(6 om, 1 kHz, THD 0,9%)
150 W për kanal
1)

Matur në kushtet e mëposhtme: Furnizimi
me energji: 230 V AC, 50 Hz

2) Dalja referencë e fuqisë për altoparlantët

e përparmë, qendrorë, rrethues, rrethues
të pasmë dhe të lartë të përparmë. Në varësi
të cilësimeve të fushës zanore dhe të burimit,
mund të mos ketë fare dalje të zërit.

Reagimi i frekuencës
Analoge
10 Hz – 100 kHz, +0,5/–2 dB
(me fushën zanore dhe balancuesin
e kapërcyer)
Hyrja
Analoge
Ndjeshmëria: 500 mV/50 kiloom
S/N3): 105 dB (A, 500 mV4))
Dixhital (koaksial)
Rezistenca: 75 om
S/N: 100 dB (A, 20 kHz LPF)
Dixhital (optik)
S/N: 100 dB (A, 20 kHz LPF)

Dalja (analoge)
ZONE 25)
Tensioni: 2 V/1 kiloom
SUBWOOFER
Tensioni: 2 V/1 kiloom
Balancuesi
Nivelet e përforcimit
±10 dB, hapi 1 dB
3)

INPUT SHORT (me fushën zanore
dhe balancuesin e kapërcyer).
4) Rrjeti i vlerësuar, niveli i hyrjes.
5)
Vetëm STR-DN1050.

Seksioni i sintonizuesit FM
Diapazoni i sintonizimit
87,5 MHz – 108,0 MHz
Antenë (ajrore)
Antena FM me tel (ajrore)
Terminalet e antenës (ajrore)
75 om, të pabalancuara

Seksioni i sintonizuesit AM
Diapazoni i sintonizimit
531 kHz – 1 602 kHz (hapa nga 9 kHz)
Antenë (ajrore)
Antena në formë kornize (ajrore)

Seksioni i videos
Hyrjet/daljet
Video:
1 Vp-p, 75 om
COMPONENT VIDEO*:
Y: 1 Vp-p, 75 om
PB: 0,7 Vp-p, 75 om
PR: 0,7 Vp-p, 75 om
80 MHz HD Pass Through
* vetëm STR-DN1050.
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Video HDMI
Hyrja/dalja (grup repetitor HDMI)
3D
Formati

2D

4 096 × 2 160p @ 59,94/60 Hz

Paketim
me kornizë

Krah për krah
(gjysmë)

Mbi-Nën
(Lart dhe poshtë)

a1)

–

–

–

4 096 × 2 160p @ 50 Hz

a1)

–

–

–

3 840 × 2 160p @ 59,94/60 Hz

a1)

–

–

–

3 840 × 2 160p @ 50 Hz

a1)

–

–

–

4 096 × 2 160p @ 23,98/24 Hz

a2)

–

–

–

3 840 × 2 160p @ 29,97/30 Hz

a2)

–

–

–

3 840 × 2 160p @ 25 Hz

a2)

–

–

–

3 840 × 2 160p @ 23,98/24 Hz

a2)

–

–

–

1 920 × 1 080p @ 59,94/60 Hz

a

–

a

a

1 920 × 1 080p @ 50 Hz

a

–

a

a

1 920 × 1 080p @ 29,97/30 Hz

a3)

a

a3)

a3)

1 920 × 1 080p @ 25 Hz

a3)

a

a3)

a3)

1 920 × 1 080p @ 23,98/24 Hz

a3)

a

a3)

a3)

1 920 × 1 080i @ 59,94/60 Hz

a3)

a

a3)

a3)

1 920 × 1 080i @ 50 Hz

a3)

a

a3)

a3)

1 280 × 720p @ 59,94/60 Hz

a3)

a

a3)

a3)

1 280 × 720p @ 50 Hz

a3)

a

a3)

a3)

1 280 × 720p @ 29,97/30 Hz

a3)

a

a3)

a3)

1 280 × 720p @ 23,98/24 Hz

a3)

a

a3)

a3)

720 × 480p @ 59,94/60 Hz

a3)

–

–

–

720 × 576p @ 50 Hz

a3)

–

–

–

640 × 480p @ 59,94/60 Hz

a3)

–

–

–

1)
Mbështet vetëm formatin YUV 4:2:0 / 8 bit.
2) Mbështet vetëm formatin 8 bit.
3)

Këto formate mbështeten gjithashtu nga një lidhje MHL.
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Seksioni për MHL-në
Versioni i mbështetur i MHL-së
Përmban MHL 2
Rryma maksimale
900 mA

Seksioni për iPhone/iPad/iPod
DC 5V 1,0 A MAX
USB funksionon me iPhone 5s, iPhone 5c,
iPhone 5, iPhone 4s, iPhone 4, iPhone 3GS,
iPhone 3G, iPod touch (2nd deri 5th
generation), iPod classic dhe iPod nano
(3rd deri 7th generation).
Teknologjia Bluetooth funksionon
me iPhone 5s, iPhone 5c, iPhone 5, iPhone 4s,
iPhone 4, iPhone 3GS dhe iPod touch (4th dhe
5th generation).
AirPlay funksionon me iPhone, iPad dhe
iPod touch me iOS 4.3.3 ose version më të ri,
Mac me OS X Mountain Lion dhe Mac dhe
PC me iTunes 10.2.2 ose version më të ri.
Mund ta përdorni aplikacionin “SongPal”
me këtë marrës përmes Bluetooth ose lidhjes
së rrjetit.
Ju mund të karikoni iPhone/iPod vetëm kur
ato lidhen me portën USB gjatë kohës që
marrësi është i ndezur.

Seksioni për DLNA-në
Formati i mbështetur*
MP3 (MPEG 1 Audio Layer-3):
32 kbps – 320 kbps, VBR
AAC:
16 kbps – 320 kbps, CBR, VBR
WMA9 Standard:
40 kbps – 320 kbps, CBR, VBR
WAV:
32 kHz – 192 kHz, 16 bit PCM
32 kHz – 192 kHz, 24 bit PCM
FLAC:
44,1 kHz – 192 kHz, 16 bit FLAC
44,1 kHz – 192 kHz, 24 bit FLAC
AIFF:
32 kHz – 192 kHz, 16 bit PCM
32 kHz – 192 kHz, 24 bit PCM

ALAC:
32 kHz – 96 kHz, 16 bit ALAC
32 kHz – 96 kHz, 24 bit ALAC
DSD**:
2,8 MHz, 1 bit DSD
* Nuk mund të garantohet pajtueshmëria
me të gjithë softuerët kodues/shkrues,
pajisjet regjistruese dhe mjetet regjistruese.
** vetëm STR-DN1050.

Seksioni për USB-në
Formati i mbështetur*
MP3 (MPEG 1 Audio Layer-3):
32 kbps – 320 kbps, VBR
AAC:
16 kbps – 320 kbps, CBR, VBR
WMA9 Standard:
40 kbps – 320 kbps, CBR, VBR
WAV:
32 kHz – 192 kHz, 16 bit PCM
32 kHz – 192 kHz, 24 bit PCM
FLAC:
44,1 kHz – 192 kHz, 16 bit FLAC
44,1 kHz – 192 kHz, 24 bit FLAC
AIFF:
32 kHz – 192 kHz, 16 bit PCM
32 kHz – 192 kHz, 24 bit PCM
ALAC:
32 kHz – 96 kHz, 16 bit ALAC
32 kHz – 96 kHz, 24 bit ALAC
DSD**:
2,8 MHz, 1 bit DSD
* Nuk mund të garantohet pajtueshmëria
me të gjithë softuerët kodues/shkrues,
pajisjet regjistruese dhe mjetet regjistruese.
** vetëm STR-DN1050.

Pajisja USB e mbështetur
Klasa e ruajtjes në masë,
Lloji me shpejtësi të lartë
Rryma maksimale
500 mA
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Seksioni NETWORK

Të përgjithshme

Rrjeti LAN Ethernet
10BASE-T/100BASE-TX
Rrjeti LAN me valë
Standardet e përputhshme:
IEEE 802.11 b/g
Mbrojtja:
WEP 64 bit, WEP 128 bit, WPA/
WPA2-PSK (AES), WPA/
WPA2-PSK (TKIP)
Frekuenca e radios:
2,4 GHz

Furnizimi me energji
230 V AC, 50/60 Hz
Konsumi i energjisë
240 W
Konsumi i energjisë (gjatë modalitetit
të gatishmërisë)
STR-DN1050:
0,3 W (Kur [Control for HDM],
[Pass Through] dhe [Bluetooth
Standby] janë caktuar në [Off] dhe
marrësi në zonën 2 është fikur).
0,7 W (Kur [Control for HDMI],
është caktuar në [On], [Pass
Through] dhe [Bluetooth Standby]
janë caktuar në [Off] dhe marrësi në
zonën 2 është fikur).
1,3 W (Kur [Control for HDMI] dhe
[Bluetooth Standby] janë caktuar në
[On], [Pass Through] është caktuar
në [Off] dhe marrësi në zonën 2
është fikur).
STR-DN850:
0,3 W (Kur [Control for HDMI],
[Pass Through] dhe [Bluetooth
Standby] janë të vendosura
në [Off]).
0,5 W (Kur [Control for HDMI]
është vendosur në [On] (Aktiv),
[Pass Through] dhe [Bluetooth
Standby] janë të vendosura
në [Off]).
1,0 W (Kur [Control for HDMI] dhe
[Bluetooth Standby] janë të
vendosura në [On], [Pass Through]
është i vendosur në [Off]).

Seksioni Bluetooth
Sistemi i komunikimit
Bluetooth Versioni i specifikimit 3.0
Dalje
Bluetooth Specifikimi i fuqisë Kategoria 2
Rrezja maksimale e komunikimit
Vija e shikimit rreth 10 m1)
Brezi i frekuencës
Brezi 2,4 GHz (2,4000 GHz – 2,4835 GHz)
Metoda e modulimit
FHSS (Freq Hopping Spread Spectrum Spektri i spredit të kapërcimit të
frekuencës)
Profilet e përputhshme Bluetooth2)
A2DP (Profili i përparuar
i shpërndarjes audio)
AVRCP 1.3 (Profili i telekomandimit
audio video)
Kodekët e mbështetur3)
SBC4), AAC, aptX
Gama e transmetimit (A2DP)
20 Hz – 20 000 Hz (Frekuencat
shembull 44,1 kHz)
1)

Rrezja aktuale varion në varësi të faktorëve
si pengesat mes pajisjeve, fushat magnetike
rreth një furre me mikrovalë, elektriciteti statik,
telefonat me valë, ndjeshmëria e marrjes,
performanca e antenës, sistemi operativ,
aplikacioni i softuerit, etj.
2) Profilet standarde Bluetooth tregojnë qëllimin
e komunikimit të Bluetooth mes pajisjeve.
3)
Kodeku: Ngjeshja e sinjalit audio dhe formati
i konvertimit
4) Kodeku i nën-brezit
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Përmasat (gjerësia/lartësia/thellësia)
(afërsisht)
STR-DN1050:
430 mm × 172 mm × 329,4 mm
përfshirë pjesët e dala dhe kontrollet
STR-DN850:
430 mm × 156 mm × 329,4 mm
përfshirë pjesët e dala dhe kontrollet

Masa (afërsisht)
STR-DN1050:
10,0 kg
STR-DN850:
8,0 kg
Dizajni dhe specifikimet i nënshtrohen
ndryshimit pa dhënë njoftim.
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LICENCA E MARRËVESHJES SË PËRDORUESIT
E RËNDËSISHME:
PËRPARA PËRDORIMIT TË SOFTUERIT, JU LUTEMI LEXONI ME KUJDES KËTË MARRËVESHJE
TË LICENCËS SË PËRDORUESIT (“EULA”). DUKE PËRDORUR SOFTUERIN, JU PRANONI
KUSHTET E KËSAJ EULA. NËSE NUK PRANONI KUSHTET E KËSAJ EULA, JU NUK MUND
TA PËRDORNI SOFTUERIN.
Kjo EULA është marrëveshje ligjore mes jush dhe Sony Corporation (“SONY”). Kjo EULA drejton të
drejtat dhe detyrimet tuaja në lidhje me SOFTUERIN SONY të SONY dhe/ose të licencuesve të tij palë
të treta (përfshirë filialet e SONY) dhe filialet e tyre përkatëse, (në mënyrë kolektive “FURNITORËT
PALË TË TRETA”), së bashku me përditësimet/përmirësimet e dhëna nga SONY, çdo dokument të
printuar, në linjë ose dokument tjetër elektronik për këtë softuer, dhe çdo skedar të dhënash të krijuara
nga përdorimi i këtij softueri (në mënyrë kolektive, “SOFTUERI”).
Pavarësisht sa më lart, çdo softuer në SOFTUER që ka një marrëveshje të veçantë licence përdoruesi
(duke përfshirë, por pa u kufizuar, GNU General Public Licence dhe Lesser/Library General Public
Licence) do të mbulohen nga kjo marrëveshje e veçantë licence përdoruesi në përputhje me kushtet
e kësaj EULA deri në masën e kërkuar nga kjo marrëveshje e veçantë licence përdoruesi (“SOFTUERI
I PËRJASHTUAR”).
LICENCA E SOFTUERIT
SOFTUERI licencohet, nuk shitet. SOFTUERI mbrohet nga ligjet e të drejtave të autorit dhe ligje dhe
marrëveshje të tjera ndërkombëtare të pronës intelektuale.
TË DREJTAT E AUTORIT
Të gjitha të drejtat dhe titujt në dhe për SOFTUERIN (duke përfshirë, por pa u kufizuar me çdo imazh,
fotografi, video, audio, muzikë, tekst dhe “miniaplikacione” të integruara në SOFTUER) zotërohen
nga SONY ose një ose më shumë prej FURNITORËVE PALË TË TRETA.
DHËNIA E LICENCËS
SONY ju jep një licencë të kufizuar për të përdorur SOFTUERIN vetëm në lidhje me pajisjen
tuaj të pajtueshme (“PAJISJA”) dhe vetëm për përdorimin tuaj individual, jokomercial. SONY dhe
FURNITORËT PALË TË TRETA rezervojnë shprehimisht të gjitha të drejtat, titujt dhe interesat
(duke përfshirë, por pa u kufizuar me, të gjitha të drejtat e pronës intelektuale) për SOFTUERIN
që kjo EULA nuk jua jep në mënyrë specifike.
KËRKESAT DHE KUFIZIMET
Ju nuk mund të kopjoni, publikoni, përshtatni, rishpërndani, përpiqeni të derivoni kodin burimor,
të modifikoni, zbërtheni për qëllim dublikimi, zbërtheni ose çmontoni ndonjë prej SOFTUERËVE,
qoftë në tërësi ose pjesërisht, ose krijoni punë derivative nga ose të SOFTUERIT përveçse kur punë
të tilla derivative lehtësohen qëllimisht nga SOFTUERI. Ju nuk mund të modifikoni ose ndërhyni në
të funksionet e menaxhimit të të drejtave dixhitale të SOFTUERIT. Ju nuk mund të anashkaloni,
modifikoni, prishni apo shmangni ndonjë prej funksioneve ose mbrojtjeve të SOFTUERIT ose të një
prej mekanizmave të lidhur në mënyrë funksionale me SOFTUERIN. Ju nuk mund të ndani ndonjë
komponent individual të SOFTUERIT për përdorim në më shumë se një PAJISJE përveçse kur kjo
autorizohet shprehimisht nga SONY. Ju nuk mund të hiqni, ndryshoni, mbuloni apo prishni markat
tregtare ose njoftimet në SOFTUER. Ju nuk mund të ndani, shpërndani, jepni me qira, huazoni,
nënlicenconi, caktoni, transferoni ose shisni SOFTUERIN. Softueri, shërbimet e rrjetit ose produkte
te tjera ndryshe nga SOFTUERI mbi të cilat varet performanca e SOFTUERIT mund të ndërpriten
ose të ndalohen sipas gjykimit të furnitorëve (furnitorët e softuerit, furnitorët e shërbimit, ose SONY).
SONY dhe këta furnitorë nuk garantojnë që SOFTUERI, shërbimet e rrjetit, përmbajtja ose produkte
të tilla do të vazhdojnë të jenë të disponueshme, ose do të funksionojnë pa ndërprerje apo modifikim.
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SOFTUERI I PËRJASHTUAR DHE KOMPONENTËT ME BURIM TË HAPUR
Pavarësisht dhënies së licencës së kufizuar, ju pranoni se SOFTUERI mund të përfshijë SOFTUERË
TË PËRJASHTUAR. Disa SOFTUERË TË PËRJASHTUAR mund të mbulohen me licenca softueri me
burim të hapur (“Komponentët me burim të hapur”), që do të thotë se çdo licencë softueri e miratuar si
licencë me burim të hapur nga Open Source Initiative ose licenca të ngjashme në thelb, duke përfshirë
por pa u kufizuar me çdo licencë që, si kusht shpërndarjeje të softuerit të licencuar sipas kësaj licence,
kërkon që shpërndarësi ta bëjë softuerin të disponueshëm në format kodi burimor. Nëse, dhe në
shkallën e kërkuar të zbulimit, ju lutemi vizitoni www.sony.net/Products/Linux ose uebsajt tjetër
të përcaktuar nga SONY për një listë KOMPONENTËSH ME BURIM TË HAPUR të aplikueshëm
të përfshirë në SOFTUER herë pas here, dhe kushtet e përgjithshme të aplikueshme që drejtojnë
përdorimin e tij. Këto kushte të përgjithshme mund të ndryshohen nga pala e tretë e aplikueshme
në çdo moment pa detyrime ndaj jush. Në masën e kërkuar nga licencat që mbulojnë SOFTUERIN
E PËRJASHTUAR, kushtet e këtyre licencave do të aplikohen në vend të kushteve të kësaj EULA. Deri
në shkallën që kushtet e licencave të aplikueshme ndaj SOFTUERIT TË PËRJASHTUAR ndalojnë një
prej kufizimeve në këtë EULA në lidhje me SOFTUERIN E PËRJASHTUAR, këto kufizime nuk dot të
aplikohen në këtë SOFTUER TË PËRJASHTUAR. Deri në shkallën që kushtet e licencës të aplikueshme
për Komponentët me burim të hapur kërkojnë që SONY të bëjë një ofertë për të siguruar kodin burimor
në lidhje me SOFTUERIN, kjo ofertë bëhet këtu.
PËRDORIMI I SOFTUERIT ME MATERIALET ME TË DREJTA AUTORI
SOFTUERI mund të jetë në gjendje të përdoret prej jush për të parë, ruajtur, përpunuar dhe/ose
përdorur përmbajtjen e krijuar prej jush dhe/ose palë të treta. Kjo përmbajtje mund të mbrohet nga
ligjet e të drejtave të autorit dhe ligje dhe/ose marrëveshje të tjera të pronës intelektuale. Ju bini dakord
të përdorni SOFTUERIN vetëm në përputhje me këto ligje dhe marrëveshje për ta aplikuar për këtë
përmbajtje. Ju pranoni dhe bini dakord që SONY të marrë masat e duhura për të mbrojtur të drejtën
e përmbajtjes së ruajtur, përpunuar ose përdorur nga SOFTUERI. Këto masa përfshijnë, por nuk
kufizohen me, numërimin e shpeshtësisë së rezervimit tuaj dhe rikuperimit përmes veçorive të caktuara
të SOFTUERIT, refuzimin për të pranuar kërkesën tuaj për të mundësuar rikuperimin e të dhënave,
dhe përfundimin e kësaj EULA në rast përdorimi të paligjshëm të SOFTUERIT nga ana juaj.
SHËRBIMI I PËRMBAJTJES
JU LUTEMI VINI RE GJITHASHTU SE SOFTUERI MUND TË PROJEKTOHET PËR
T'U PËRDORUR ME PËRMBAJTJE TË DISPONUESHME PËRMES NJË OSE MË SHUMË
SHËRBIMESH TË PËRMBAJTJES (“SHËRBIMI I PËRMBAJTJES”). PËRDORIMI I SHËRBIMIT
DHE I ASAJ PËRMBAJTJEJE I NËNSHTROHET KUSHTEVE TË SHËRBIMIT TË ATIJ SHËRBIMI
PËRMBAJTJEJE. NËSE REFUZONI TË PRANONI ATO KUSHTE, PËRDORIMI NGA ANA JUAJ
I SOFTUERIT DO TË JETË I KUFIZUAR. Ju pranoni dhe bini dakord që përmbajtje dhe shërbime
të caktuara të disponueshme përmes SOFTUERIT mund t'u jepen palëve të treta mbi të cilat SONY nuk
ka kontroll. PËRDORIMI I SHËRBIMIT TË PËRMBAJTJES KËRKON LIDHJE ME INTERNETIN.
SHËRBIMI I PËRMBAJTJES MUND TË NDËRPRITET NË ÇDO KOHË.
LIDHJA ME INTERNETIN DHE SHËRBIMET E PALËVE TË TRETA
Ju pranoni dhe bini dakord që të aksesoni veçori të caktuara të SOFTUERIT që mund të kërkojnë
lidhje me internetin për të cilat jeni vetëm ju përgjegjës. Gjithashtu, ju jeni ekskluzivisht përgjegjës
për pagesën e çdo tarife të palëve të treta që shoqërojnë lidhjen tuaj të internetit, duke përfshirë por pa
u kufizuar me tarifat e operatorit të shërbimit të internetit dhe tarifat e kohës së përdorimit. Përdorimi
i SOFTUERIT mund të limitohet ose të kufizohet në varësi të kapacitetit, gjerësisë së brezit ose
limitimeve teknike të lidhjes dhe shërbimit tuaj të internetit. Ofrimi, cilësia dhe siguria e kësaj
lidhjeje interneti janë përgjegjësi ekskluzive e palës së tretë që ofron këtë shërbim.
EKSPORTI DHE RREGULLORET E TJERA
Ju bini dakord të zbatoni të gjitha kufizimet dhe rregulloret e aplikueshme të eksportit dhe ri-eksportit
të zonës ose vendin ku banoni, dhe të mos transferoni, apo autorizoni transferimin, e SOFTUERIT
në një vend të ndaluar ose ndryshe në shkelje të kufizimeve apo rregulloreve të tilla.
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AKTIVITETET ME RREZIK TË LARTË
SOFTUERI nuk është tolerant ndaj gabimeve dhe nuk është projektuar, prodhuar apo synuar për
përdorim ose rishitje si pajisje kontrolli në linjë në mjedise të rrezikshme që kërkojnë performancë
pa gabime, si p.sh. në funksionimin e impianteve bërthamore, navigimin ose sistemet e komunikimit
të avionëve, kontrollin e trafikut ajror, makineritë e mbajtjes së drejtpërdrejtë në jetë ose sistemet
e armëve, ku dështimi i SOFTUERIT RISK mund të sjellë vdekje, lëndime personale ose dëmtim të
rëndë fizik ose mjedisor (“AKTIVITETET ME RREZIK TË LARTË”). SONY, secili nga FURNITORËT
PALË TË TRETA, dhe secili prej filialeve të tyre përkatëse heqin dorë në mënyrë specifike nga çdo
garanci, detyrë apo kusht, të shprehur apo të nënkuptuar të përputhshmërisë për AKTIVITETET ME
RREZIK TË LARTË.
PËRJASHTIMI I GARANCISË PËR SOFTUERIN
Ju pranoni shprehimisht dhe bini dakord se përdorimi i SOFTUERIT kryhet duke marrë vetë
parasysh rreziqet dhe ju jeni përgjegjës për përdorimin e SOFTUERIT. SOFTUERI jepet “SIÇ ËSHTË”,
pa garanci, detyrë apo kusht të ndonjë lloji.
SONY DHE SECILI PREJ FURNITORËVE PALË E TRETË (për qëllime vetëm të këtij paragrafi,
SONY dhe secili prej FURNITORËVE PALË E TRETË do të referohen kolektivisht si “SONY”),
HEQIN DORË SHPREHIMISHT NGA TË GJITHA GARANCITË, DETYRAT OSE KUSHTET
E SHPREHURA DHE TË NËNKUPTUARA, DUKE PËRFSHIRË POR PA U KUFIZUAR ME,
GARANCITË E NËNKUPTUARA TË TREGTUESHMËRISË, MOS-SHKELJES DHE
PËRPUTHSHMËRISË PËR NJË QËLLIM TË CAKTUAR. SONY NUK GARANTON APO KRIJON
KUSHTE APO PËRFAQËSIME (A) SE FUNKSIONET QË PËRMBAN NJË PREJ SOFTUERËVE
DO TË PLOTËSOJNË KËRKESAT TUAJA OSE SE DO TË PËRDITËSOHEN, (B) SE PËRDORIMI
I NJË PREJ SOFTUERËVE DO TË JETË I SAKTË OSE PA GABIME OSE QË DEFEKTET DO
TË KORRIGJOHEN, (C) SE SOFTUERI NUK DO TË DËMTOJË NDONJË SOFTUER TJETËR,
HARDUER APO TË DHËNA, (D) SE ÇDO SOFTUER, SHËRBIM RRJETI (PËRFSHIRË
INTERNETIN) OSE PRODUKTE (NDRYSHE NGA SOFTUERI) MBI TË CILAT VARET
PERFORMANCA E SOFTUERIT DO TË VAZHDOJNË TË JENË TË DISPONUESHME,
TË PANDËRPRERA OSE TË PAMODIFIKUARA, DHE (E) NË LIDHJE ME PËRDORIMIN
E REZULTATEVE TË PËRDORIMIT TË SOFTUERIT NË LIDHJE ME KORREKTËSINË,
SAKTËSINË, BESUESHMËRINË E TIJ OSE TË TJERA.
ASNJË KËSHILLË APO INFORMACION I DHËNË ME GOJË OSE ME SHKRIM NGA SONY APO
NJË PËRFAQËSUES I AUTORIZUAR I SONY NUK DO TË KRIJOJË GARANCI, DETYRA APO
KUSHTE OSE NË NDONJË MËNYRË DO TË ZGJEROJË QËLLIMIN E KËSAJ GARANCIE. NËSE
SOFTUERI REZULTON ME DEFEKT JU MERRNI PËRSIPËR TË GJITHË KOSTON E TË GJITHA
SHËRBIMEVE TË NEVOJSHME, RIPARIMEVE APO KORRIGJIMEVE. DISA JURIDIKSIONE NUK
LEJOJNË PËRJASHTIMIN E GARANCIVE TË NËNKUPTUARA, PRANDAJ KËTO PËRJASHTIME
MUND TË MOS JU APLIKOHEN JUVE.
KUFIZIMI I PËRGJEGJËSISË
SONY DHE SECILI PREJ FURNITORËVE PALË E TRETË (për qëllime vetëm të këtij paragrafi,
SONY dhe secili prej FURNITORËVE PALË E TRETË do të referohen kolektivisht si “SONY”)
NUK DO TË JENË PËRGJEGJËS PËR NDONJË DËMTIM AKSIDENTAL OSE RRJEDHIMOR
PËR SHKELJEN E GARANCIVE TË SHPREHURA OSE TË NËNKUPTUARA, SHKELJEN
E KONTRATËS, NEGLIZHIMIN, PËRGJEGJËSINË STRIKTE APO SIPAS ÇDO TEORIE
TJETËR LIGJORE NË LIDHJE ME SOFTUERIN, DUKE PËRFSHIRË POR PA U KUFIZUAR ME
ÇDO DËMTIM QË LIND NGA HUMBJA E FITIMEVE, HUMBJA E TË ARDHURAVE, HUMBJA
E TË DHËNAVE, HUMBJA E PËRDORIMIT TË SOFTUERIT OSE ÇDO HARDUERI SHOQËRUES,
KOHA E MOSPËRDORIMIT DHE KOHA E PËRDORUESIT, EDHE NËSE NJË PREJ TYRE ËSHTË
KËSHILLUAR MBI MUNDËSINË E KËTYRE DËMEVE. NË ÇDO RAST, SECILA DHE E GJITHË
PËRGJEGJËSIA TOTALE E TYRE SIPAS PARASHIKIMEVE TË KËSAJ EULA DO TË KUFIZOHET
ME SHUMËN E PAGUAR AKTUALISHT PËR PRODUKTIN. DISA JURIDIKSIONE NUK LEJOJNË
PËRJASHTIMIN APO KUFIZIMIN E DËMEVE AKSIDENTALE OSE RRJEDHIMORE, RAST NË
TË CILIN PËRJASHTIMI OSE KUFIZIMI I MËSIPËRM MUND TË MOS JU APLIKOHET JUVE.
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MIRATIMI PËR PËRDORIMIN E INFORMACIONIT JOPERSONAL, TË DHËNAVE TË VENDNDODHJES,
SIGURISË SË TË DHËNAVE
Ju pranoni dhe bini dakord që SONY dhe filialet e tij, partnerët dhe agjentët mund të lexojnë,
grumbullojnë, transferojnë, përpunojnë dhe ruajnë informacion të caktuar të grumbulluar nga
SOFTUERI, duke përfshirë por pa u kufizuar me informacionin rreth (i) SOFTUERIT dhe (ii)
aplikimeve të softuerit, përmbajtjeve dhe pajisjeve periferike që ndërveprojnë me PAJISJEN tuaj
dhe SOFTUERIN (“Informacioni”). Informacioni përfshin, por nuk kufizohet me: (1) identifikuesit
unikë që lidhen me PAJISJEN tuaj dhe komponentët e saj; (2) performancën e PAJISJES, SOFTUERIT
dhe komponentëve të tyre; (3) konfigurimet e PAJISJES suaj, SOFTUERIN dhe aplikacionet e softuerit,
përmbajtjet dhe pajisjet periferike që ndërveprojnë me PAJISJEN dhe SOFTUERIN; (4) përdorimin
dhe shpeshtësinë e përdorimit të funksioneve të (x) SOFTUERIT, dhe (y) aplikacioneve të softuerit,
përmbajtjes dhe pajisjeve periferike që ndërveprojnë me SOFTUERIN; dhe (5) të dhënat e vendndodhjes,
siç tregohet më poshtë. SONY dhe filialet e tij, partnerët dhe agjentët mund të përdorin dhe zbulojnë
Informacionin që është subjekt ndaj ligjeve në fuqi për të përmirësuar produktet dhe shërbimet e tij ose
për t'ju siguruar juve produktet dhe shërbimet. Këto përdorime përfshijnë, por nuk kufizohen me: (a)
administrimin e funksioneve të SOFTUERIT; (b) për të përmirësuar, shërbyer, përditësuar ose
përmirësuar SOFTUERIN; (c) përmirësimin, zhvillimin dhe shtimin e produkteve dhe shërbimeve
aktuale dhe të ardhshme të SONY dhe palëve të tjera; (d) për t'ju siguruar informacion mbi produktet
dhe shërbimet e ofruara nga SONY dhe palë të tjera; (e) pajtueshmërinë me ligjet ose rregulloret në fuqi,
dhe (f) deri në shkallën e ofruar, sigurimin ndaj jush të shërbimeve me bazë vendndodhjeje të SONY
dhe palëve të tjera, siç tregohen më poshtë. Gjithashtu, SONY ruan të drejtën të përdorë Informacionin
për të mbrojtur veten dhe palët e treta nga sjellja e paligjshme, kriminale ose e dëmshme.
Disa shërbime të caktuara të disponueshme përmes SOFTUERIT mund të mbështeten në
informacionin e vendndodhjes, duke përfshirë por pa u kufizuar me, vendndodhjen gjeografike të
PAJISJES. Ju pranoni se për efekt të sigurimit të këtyre shërbimeve, SONY dhe FURNITORËT PALË
TË TRETA ose partnerët e tyre mund të grumbullojnë, arkivojnë, përpunojnë dhe përdorin të dhëna
të tilla vendndodhjeje dhe këto shërbime drejtohen nga politikat e privatësisë së SONY ose të asaj
pale të tretë. Duke përdorur shërbime të tilla, ju bini dakord se keni rishikuar politikat e privatësisë
të aplikueshme për këto shërbime dhe jepni miratimin për këto aktivitete.
SONY, filialet, partnerët dhe agjentët nuk do të përdorin me qëllim Informacionin për të identifikuar
personalisht zotëruesin ose përdoruesin e SOFTUERIT pa njohurinë apo miratimin tuaj. Çdo përdorim
i Informacionit do të jetë në përputhje me politikat e privatësisë së SONY ose një pale të tillë të tretë.
Ju lutemi kontaktoni në adresat përkatëse të kontaktit të secilës zonë ose vend për politikën aktuale
të privatësisë së SONY.
Ju lutemi kontaktoni me palët e treta të aplikueshme për politikat e privatësisë që lidhen me
informacionin personalisht të identifikueshëm dhe informacionet e tjera që jepni kur përdorni
ose hyni në softuerë ose shërbime të palëve të treta.
Informacioni mund të përpunohet, ruhet ose transferohet te SONY, filialet ose agjentët e tij të cilët
ndodhen në vende jashtë vendit tuaj të qëndrimit. Mbrojtja e të dhënave dhe ligjet e privatësisë së
informacionit në vende të caktuara mund të mos ofrojnë të njëjtin nivel mbrojtjeje si vendi juaj
i qëndrimit dhe mund të ketë më pak të drejta ligjore në lidhje me Informacionin e përpunuar,
të ruajtur ose të transferuar në këto vende. SONY do të bëjë përpjekje të arsyeshme për të ndërmarrë
hapat e duhur teknikë dhe organizativë për të parandaluar aksesin e paautorizuar në Informacion
ose zbulimin e tij, por nuk garanton se kjo do të eliminojë të gjithë rrezikun e keqpërdorimit të këtij
Informacioni.
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VEÇORIA E PËRDITËSIMIT AUTOMATIK
Herë pas here, SONY ose FURNITORËT PALË TË TRETA mund të përditësojnë automatikisht
ose mund të modifikojnë ndryshe SOFTUERIN, duke përfshirë por pa u kufizuar me, për qëllime
të përmirësimit të funksioneve të sigurisë, korrigjimit të gabimeve dhe përmirësimin e funksioneve,
në kohë të tillë kur ju bashkëveproni me serverët e SONY ose të palëve të treta, ose tjetër. Këto
përditësime ose modifikime mund të fshijnë ose të ndryshojnë natyrën e veçorive ose të aspekteve
të tjera të SOFTUERIT, duke përfshirë, por pa u kufizuar me, funksionet ku mund të mbështeteni.
Ju pranoni dhe bini dakord që këto aktivitete mund të ndodhin sipas gjykimit ekskluziv të SONY dhe
se SONY mund të kushtëzojë vazhdimin e përdorimit të SOFTUERIT pas instalimit tuaj të plotë ose
pranimit të këtij përditësimi ose modifikimi. Çdo përditësim/modifikim duhet të konsiderohet se
është dhe do të përbëjë pjesë të SOFTUERIT për qëllimet e kësaj EULA. Duke pranuar këtë EULA,
ju bini miratoni këtë përditësim/modifikim.
E GJITHË MARRËVESHJA, DEKLARATA E HEQJES DORË, RIFORMULIMI
Kjo EULA dhe politika e privatësisë së SONY, secila siç ndryshohet dhe modifikohet herë pas here,
së bashku përbëjnë të gjithë marrëveshjen mes jush dhe SONY në lidhje me SOFTUERIN. Dështimi
nga ana e SONY i ushtrimit ose imponimit të ndonjë të drejte ose dispozite të kësaj EULA nuk do të
përbëjë deklaratë heqjeje dorë nga kjo e drejtë apo dispozitë. Nëse një pjesë e kësaj EULA konsiderohet
e pavlefshme, e jashtëligjshme, apo e pazbatueshme, ajo dispozitë do të zbatohet në maksimumin
e lejueshëm në mënyrë që të ruajë qëllimin e kësaj EULA, dhe pjesët e tjera do të qëndrojnë
plotësisht në fuqi.
LIGJI DREJTUES DHE JURIDIKSIONI
Konventa e Kombeve të Bashkuara mbi Kontratat për Shitjen Ndërkombëtare të Mallrave nuk do të
aplikohet për këtë EULA. Kjo EULA do të drejtohet nga ligjet e Japonisë, pa marrë parasysh konfliktet
e dispozitave ligjore. Çdo mosmarrëveshje që lind nga kjo EULA do t'i nënshtrohet vendit ekskluziv dhe
juridiksionit të Gjykatës së Distriktit të Tokios, Japoni, dhe palët përmes kësaj bien dakord për vendin
dhe juridiksionin e këtyre gjykatave.
ZGJIDHJET E PAANSHME
Pavarësisht gjithçkaje në këtë EULA në të kundërt, ju pranoni dhe bini dakord që çdo shkelje apo
mospajtim me këtë EULA prej jush do t'i shkaktojë dëmtim të pariparueshëm SONY, për të cilin dëmet
monetare do të jenë të pamjaftueshme, dhe ju bini dakord që SONY të marrë zgjidhjen gjyqësore ose
të paanshme që SONY e konsideron të nevojshme ose të duhur në këto rrethana. SONY mund të marrë
gjithashtu zgjidhje ligjore dhe teknike për të parandaluar shkeljen dhe/ose për të zbatuar këtë EULA,
duke përfshirë por pa u kufizuar me, përfundimin e menjëhershëm të përdorimit tuaj të SOFTUERIT,
nëse SONY beson në gjykimin e vet se ju po shkelni ose keni qëllim të shkelni këtë EULA. Këto zgjidhje
janë përveç zgjidhjeve të tjera që SONY mund të ketë me ligj, në kapital ose sipas kontratës.
PËRFUNDIMI
Pa paragjykuar ndonjë nga të drejtat e tij të tjera, SONY mund të përfundojë këtë EULA nëse nuk
zbatoni ndonjë nga kushtet e saj. Në rast përfundimi të tillë, ju duhet: (i) të ndaloni çdo përdorim dhe
të shkatërroni çdo kopje të SOFTUERIT; (ii) të zbatoni kërkesat e paragrafit të mëposhtëm të titulluar
“Përgjegjësitë e llogarisë suaj”.
AMENDAMENT
SONY RUAN TË DREJTËN TË AMENDOJË NDONJË NGA KUSHTET E KËSAJ EULA SIPAS
GJYKIMIT TË VET DUKE POSTUAR NJOFTIMIN NË NJË UEBSAJT TË PËRCAKTUAR NGA
SONY, ME NJOFTIM ME EMAIL NË NJË ADRESË EMAILI TË DHËNË PREJ JUSH DUKE
DHËNË NJOFTIM SI PJESË E PROCESIT NË TË CILIN JU MERRNI PËRDITËSIME/PËRMIRËSIME
OSE ME FORMA TË TJERA NJOFTIMI TË NJOHURA LIGJËRISHT. Nëse nuk bini dakord me
ndryshimin, ju duhet të kontaktoni menjëherë SONY për udhëzimet. Vazhdimi i përdorimit të
SOFTUERIT nga ana juaj pas datës së hyrjes në fuqi të këtij njoftimi, do të konsiderohet si rënie
dakord nga ana juaj për këtë amendim.
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PËRFITUESIT ME PALË TË TRETA
Secili FURNITOR PALË E TRETË është palë e tretë përfituese me qëllim të shprehur e secilës dispozitë
të kësaj EULA në lidhje me SOFTUERIN e kësaj pale, dhe do të ketë të drejtën ta imponojë atë dispozitë.
PËRGJEGJËSITË E LLOGARISË SUAJ
Nëse ju e ktheni PAJISJEN tuaj në vendin e blerjes, e shisni ose ndryshe e transferoni PAJISJEN,
ose nëse kjo EULA përfundon, ju jeni përgjegjës për çinstalimin dhe duhet të çinstaloni SOFTUERIN
nga PAJISJA dhe të fshini të gjitha llogaritë tuaja që mund të keni vendosur në PAJISJE ose që janë
të aksesueshme përmes SOFTUERIT. Ju jeni ekskluzivisht përgjegjës për ruajtjen e konfidencialitetit
të çdo llogarie që keni me SONY OSE palë të treta dhe çdo emër përdoruesi dhe fjalëkalim që lidhet
me PËRDORIMIN TUAJ të PAJISJES.
Nëse keni pyetje në lidhje me këtë EULA, ju mund të kontaktoni me SONY duke i shkruar SONY
në adresën përkatëse të kontaktit të secilës zonë apo vend.
Të drejtat e autorit © 2012 Sony Corporation.
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