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HT-DS1100 to zestaw kina domowego,
w którego sk³ad wchodzi odtwarzacz,
g³oœniki oraz komplet przewodów
i akcesoriów monta¿owych. Odtwarzacz umo¿liwia odczyt materia³u
z noœników DVD, DVD-Audio, DVD-R,
DVD-RW, VCD, CD CD-R, CD-RW.
Na uwagê zas³uguje równie¿ mo¿liwoœæ
ods³uchu muzyki zapisanej w formacie
MP3, filmów kodowanych DIVX i przegl¹danie materia³u graficznego zapisanego w plikach JPG.
Ca³kowita moc zestawu wynosi 650 W
i jest znakomicie odczuwalna dziêki
Zestaw HT-DS460
kolumnom typu Tall-Boy (5 g³oœników
o mocy 100W i subwoofer o mocy
Uzupe³nieniem zestawu HT-DS1100
150W). Za efekty dŸwiêkowe odpowiamo¿e byæ telewizor projekcyjny przystodaj¹ dekodery dŸwiêku Dolby Digital,
sowany do przetwarzania obrazu
Dolby ProLogic II, Digital Theatre.
o wysokiej rozdzielczoœci.
Odtwarzacz HT-DS1100 wyposa¿ony
SP-50L7H jest ponadto wyposa¿ony
jest w funkcjê automatycznej kalibracji
w szereg funkcji kontroli obrazu: sysdŸwiêku DSP sDSM. Funkcja Virtual
tem regulacji barwy My Color Control,
Headphones umo¿liwia natomiast
funkcja obraz w obrazie (PIP), wyœwieods³uch dŸwiêku surround na s³uchawtlanie z podzia³em ekranu i skanowanie
kach. Oprócz doskona³ego dŸwiêku
progresywne 720p. System dŸwiêku
odtwarzacz zapewnia równie¿ wyj¹tkoSRS TruSurround XT potêguje dodatwo czysty obraz dziêki funkcji skanowania progresywnego. Z odtwarzaczem kowo wra¿enia. Telewizor SP50L7H
wyposa¿ony jest równie¿ w telegazetê
mog¹ wspó³pracowaæ telewizory, proHi-Level 2.5 z pamiêci¹ 2000 stron.
jektory i ekrany o wysokiej rozdzielczoOgrom funkcji, znakomity obraz
œci, a ich pod³¹czenie mo¿e odbywaæ
i dŸwiêk – niezapomniane wra¿enia s¹
siê za pomoc¹ rozbudowanego systew zasiêgu rêki za cenê 21999 z³.
mu wejœæ i wyjœæ w ró¿nych standarZestaw HT-DS460 kina domowego
dach: Optical In, Video In/Out,
zawiera: odtwarzacz DVD, cyfrowy wieComponent/Composite.
Na uwagê zas³uguje
wyjœcie HDMI umo¿liwiaj¹ce jednoczesn¹ transmisjê
sygna³u obrazu DVD
i dŸwiêku.
HT-DS1100 wyposa¿ony jest równie¿
w tuner radiowy
z RDS z mo¿liwoœci¹
zaprogramowania
30 stacji FM. Cena
zestawu to 7999 z³.
Zestaw HT-DS1100 + SP-50L7H

POLSKA

lokana³owy wzmacniacz i tuner radiowy. Odtwarza szeroki zakres formatów,
w tym szybko zyskuj¹cy na znaczeniu
format wideo DivX, a tak¿e zdjêcia
w JPEG i muzykê w MP3. Komplet
zawiera subwoofer, a dŸwiêk dookólny
tworzony jest dziêki specjalnym przetwornikom. System mo¿e byæ u¿ywany
z ³atwoœci¹ w ka¿dym pomieszczeniu.
Niew¹tpliwie urz¹dzenia SP-50L7H
i HT-DS1100 zestaw dla koneserów
dŸwiêku i obrazu, ale kino domowe
SAMSUNG to równie¿ wiele innych
propozycji, dla klientów o ró¿nych
wymaganiach i portfelu. Na uwagê
zas³uguje fakt, ¿e zestaw kina domowego HT-DS460 i projektor SP-50L7H
zosta³y wyró¿nione presti¿ow¹ nagrod¹ EISA.
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