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SERVICE & DOWNLOADS

- 2.1 ch (30 W/ch + 60 W).
- HDMI met 1 080 p upscaling.
- CD Ripping / USB Host.
- Geïntegreerde subwoofer.
- Hoogglanzend materiaal.

HDMI uit

USB-host

Met de functie USB-host kunt u rechtstreeks muziek afspe
en foto's en video van USB-apparaten bekijken op uw digit
component van SAMSUNG. Met USB-host hoeft u niet lang
inhoud naar een pc te verplaatsen en op een cd of dvd te
branden voordat u ze kunt gebruiken. Stop gewoon uw dig
camera, MP3-speler of andere USB-apparaten in uw digitale componen
SAMSUNG en u kunt onmiddellijk van de inhoud genieten.
HDMI (High Definition Multimedia Interface) zorgt ervoor dat meerdere kabels
niet langer nodig zijn. Het is een standaard voor digitale verbinding waarmee
digitale video en audio in HD van de hoogste kwaliteit ongecomprimeerd kan
worden verzonden via één enkele kabel.

CD Ripping

1080P Up-scaling

CD Ripping is een krachtige, maar gemakkelijk te gebruiken functie
waarmee u audiotracks rechtstreeks van uw muziek-cd's kunt halen. Vo
eenvoudig uw cd in en druk op de CD Ripping-toets.

Met de 1080P-functie van SAMSUNG geniet u van videokwaliteit van full HD
en een uitstekend geluid.

HDMI CEC (An net+)

Virtual 5.1 Channel

Met deze ’Virtual 5.1 channel’-functie kunt u het luidsprekersysteem virtueel
uitbreiden van 2.1 kanalen als 5.1 kanalen alsof er 2 extra luidsprekers
achter staan.

Anynet+ is een AV-netwerksysteem waarmee u automatisch audio- en v
(AV) apparaten van SAMSUNG kunt bedienen. U hoeft geen verschillend
afstandsbedieningen voor verschillende apparaten te gebruiken. Met de
Anynet+-functie hebt u enkel een afstandsbediening nodig voor een
eenvoudige en comfortabele gebruikservaring.

Portable Audio In
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Met 'portable audio in' van SAMSUNG kunt u gemakkelijk
verbinding maken met apparaten zoals MP3-spelers, MD
en vele andere om uw inhoud af te spelen. Het zit op een
handige plaats: op het voorpaneel waar het makkelijk
bereikbaar is.

Functies en specificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving w orden gew ijzigd.
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