
Prostorový zvukový systém
Návod k použití

CECH-ZVS1A / CECH-ZVS1B / 
CECH-ZVS1E
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VÝSTRAHA

Tento systém není odpojen z napájecího zdroje AC, 
pokud je připojen k síťové zásuvce, a to ani v případě, 
je-li samotný systém vypnutý.

Chcete-li snížit riziko pořáru, nezakrývejte větrací 
otvory na zařízení novinami, ubrusem, závěsem atp.
Na zařízení neumisťujte zapálené svíčky ani jiné zdroje 
otevřeného ohně.

Chcete-li snížit riziko požáru nebo zásahu elektrickým 
proudem, nevystavujte zařízení kapajícím nebo 
stříkajícím kapalinám a neumisťujte na zařízení 
předměty naplněné vodou, jako je například váza.

Hlavní zástrčka se používá pro odpojení systému od 
napájecího zdroje AC, a tudíž systém připojte ke snadno 
dostupné zásuvce AC. Pokud si u systému všimnete 
něčeho neobvyklého, okamžitě odpojte hlavní zástrčku 
ze zásuvky AC.

Zařízení neinstalujte do omezeného prostoru, jako je 
například knihovna nebo vestavěná skříň.

Baterii ani zařízení s nainstalovanou baterií nevystavujte 
zdrojům nadměrného tepla, jako je přímé sluneční 
světlo nebo oheň.

UPOZORNĚNÍ:
Pokud není baterie vyměněna správně, hrozí riziko 
výbuchu.
Pro výměnu použijte stejný nebo odpovídající typ 
baterie.

Výrobní štítek se nachází na spodní vnější straně 
zařízení.

Bezpečnostní opatření
Používání adaptéru AC a síťového 
kabelu AC
• Nepřipojujte síťový kabel AC systému k elektrické 

zásuvce, dokud jste nezapojili všechna ostatní 
připojení. Před připojením televizoru a dalších 
komponent k systému se ujistěte, že jsou odpojeny  
z elektrické zásuvky.

• Síťový kabel AC nepřipojujte k napěťovému 
transformátoru nebo k proudovému měniči. 
Pokud připojíte síťový kabel AC k napěťovému 
transformátoru (v případě zámořských cest) nebo 
k proudovému měniči (při použití v automobilu), 
může se v adaptéru AC nahromadit teplo a způsobit 
popáleniny nebo poruchu přístroje.

• Nepoužívejte jiný adaptér AC nebo jiný síťový kabel 
AC než dodávaný adaptér AC a dodávaný síťový 
kabel AC. Kabel nijak neupravujte.

• Nedotýkejte se zástrčky síťového kabelu AC 
mokrýma rukama.

• Pokud je síťový kabel AC, adaptér AC nebo systém 
připojený do sítě, nedotýkejte se těchto součástí 
během bouřky s hromobitím.

• Nepokládejte na kabel žádné těžké předměty.
• Neumisťujte kabel blízko ohřevných zařízení  

a nevystavujte ho působení tepla.
• Před tím, než budete systém čistit nebo přenášet,  

či v případě, že ho nebudete delší dobu používat, 
odpojte síťový kabel AC ze sítě. Při odpojování 
síťového kabelu držte kabel za zástrčku a vytáhněte jej 
přímo z elektrické zásuvky. Kabel nikdy nevytahujte 
držením za kabel a nevytahujte ho v šikmém úhlu.

Používání a manipulace
• Ačkoliv se systém během provozu zahřívá, nejedná se 

o poruchu. Budete-li tento systém používat při vysoké 
hlasitosti, zvýší se provozní teplota v zadní a spodní 
části systému. Nedotýkejte se systému, abyste se 
vyvarovali popálenin.

• Systém umístěte na místo s odpovídající ventilací, 
abyste předešli nahromadění tepla a prodloužili 
životnost systému.

• Systém neumisťujte na plochy, které jsou nakloněné, 
nestabilní nebo vystavené otřesům.

• Systém neumisťujte v blízkosti zařízení jako je 
například CRT televizor, videorekordér nebo 
magnetofon. (Je-li systém používán společně s CRT 
televizorem, videorekordérem nebo magnetofonem 
a je přitom umístěn v blízkosti tohoto zařízení, může 
dojít k zhoršení kvality zvuku a obrazu, zejména 
používáte-li pokojovou anténu.) (Doporučujeme 
používat venkovní anténu.)
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• Systém je vybaven magnetickým stíněním, aby jej 
bylo možné nainstalovat v blízkosti televizoru.  
U některých typů televizoru může ovšem docházet  
k rušení barev. Pokud si všimnete rušení barev, 
vypněte televizor a po 15 až 30 minutách jej opět 
zapněte. Pokud i poté dochází k rušení barev, umístěte 
systém dále od televizoru.

• Nepoužívejte otvory na zadní straně ke zvedání  
či držení systému ani do nich nestrkejte své prsty  
či ruce, abyste si nezpůsobili zranění nebo  
nepoškodili systém.

• Dbejte opatrnosti, pokud systém umisťujete na 
speciálně ošetřený povrch (například pomocí  
vosku, oleje nebo leštěnky), jelikož by mohlo dojít  
k zašpinění nebo změně barvy povrchu.

Čištění
Chcete-li zamezit opotřebení vnějšku výrobku nebo 
změně jeho barvy, řiďte se těmito pokyny.
• Otírejte systém pomocí jemné suché látky.
• Nenechávejte na výrobku položené delší dobu žádné 

gumové či vinylové materiály.
• Nepoužívejte rozpouštědla ani jiné chemikálie. 

Neotírejte produkt čisticími ubrousky napuštěnými 
chemickými látkami.
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Začínáme

Vybalení výrobku

Začínám
e

• Prostorový zvukový systém (1) • Dálkové ovládání  
(RM-ANU095) (1)

• Adaptér AC (1)
• Síťový kabel AC (1)
• Návod k použití (tento 

dokument) (1)

• Optický digitální kabel (2,5 m) (1)

Příprava dálkového ovládání
Než začnete dálkové ovládání používat, odstraňte izolační pásku z pouzdra pro baterii.  
(Baterie je nainstalována do ovládání v továrně.)

Výměna baterie
Baterie vydrží při běžném používání šest měsíců. Je-li baterie slabá, nemusí dálkové ovládání pracovat 
správně nebo může dojít ke zkrácení vzdálenosti, ze které lze systém dálkovým ovládáním ovládat.  
V takovém případě vyměňte baterie podle pokynů uvedených níže.

1 Vyjměte pouzdro pro baterii zatlačením na drážku, přičemž nehtem přidržujte  
jazýček stisknutý.
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2 Vyměňte baterii CR2025 za novou, přičemž strana se symbolem + musí směřovat vzhůru.

Lithiová baterie CR2025 
(prodávána samostatně)

3 Zatlačte pouzdro pro baterii zpět na své místo, dokud neuslyšíte cvaknutí.
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Začínám
e

Názvy součástí a jejich funkce

Přední strana

VOLINPUT

A Kontrolka NAPÁJENÍ
Rozsvítí se následujícím způsobem:
Svítí zeleně: Systém je zapnutý.
Nesvítí: Systém je vypnutý.

B Displej

C IR přijímač 

Upozornění

•  Nevystavujte IR přijímač přímému slunečnímu 
světlu nebo nadměrnému světlu, jelikož by 
ovládání nemuselo fungovat.

D Tlačítko napájení

E Tlačítko INPUT
Stiskem tlačítka zvolíte vstupní zdroj.
Opakovaným stiskem tlačítka INPUT  
budete přepínat mezi digitálním a 
analogovým vstupem.

F Tlačítko VOL + / Tlačítko VOL –

G Tlačítko zvukového pole
Stiskem tlačítka zvolíte zvukové pole.
Každým stiskem tohoto tlačítka změníte 
zvukové pole v následujícím pořadí:
DYNAMIC t STEREO t VIVID t 
STD t DYNAMIC…
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Zadní strana

Displej

A Vstupní audio konektory
Zařízení s audio výstupem, jako je například 
systém PSP® (PlayStation®Portable), 
lze k tomuto vstupu připojit pomocí 
odpovídajícího konverzního kabelu 
(prodáván samostatně).

B Vstupní konektor DIGITAL
Audio vstup pro systém PS3™

C Konektor DC IN 18V

A Ukazatele zvukového formátu
Zobrazí typ zvukového formátu,  
který je odesílán do systému.
AAC: MPEG-2 AAC

 PLII: Dolby Pro Logic II
 D: Dolby Digital

DTS
LPCM: Lineární PCM

B NIGHT
Rozsvítí se v režimu NIGHT.

C OPT
Rozsvítí se, je-li vstup nastaven na 
„DIGITAL“.

D Prostor pro zobrazení zpráv
Zobrazí hlasitost, nabídku nastavení, 
zvukové pole, zvolený vstupní zdroj atp.
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Začínám
e

A Tlačítko napájení

B Tlačítko DISPLAY
Umožní změnit chování displeje.
Opakovaným stiskem tlačítka DISPLAY 
budete přepínat mezi „ON“ (Zapnuto) a 
„OFF“ (Vypnuto). Výchozí nastavení je 
„ON“ (Zapnuto).
• ON: Displej zůstane zapnutý.
•  OFF: Displej se objeví na několik vteřin, 

když ovládáte systém. V ostatních 
případech zůstane displej vypnutý.

Tip

•  Displej zůstane zapnutý, když je zvuk vypnutý 
nebo je aktivní funkce ochrany, a to i tehdy, je-li 
položka „DISPLAY“ (Displej) nastavena na 
hodnotu „OFF“ (Vypnuto).

C Tlačítko nahoru / Tlačítko dolů
Stiskem tlačítka zvolíte nastavení.

D Tlačítko ENTER
Stiskem tlačítka potvrdíte zvolenou položku.

E Tlačítko MUTING
Stiskem tohoto tlačítka dočasně vypnete zvuk.
Opakovaným stiskem tlačítka MUTING 
budete přepínat mezi „ON“ (Zapnuto)  
a „OFF“ (Vypnuto).

F Tlačítko VOL + / Tlačítko VOL –

G Tlačítka zvukového pole

H Tlačítko NIGHT

I Tlačítko DIALOG

J Tlačítko RETURN
Stiskem tlačítka se vrátíte na předchozí 
položku v nabídce nebo nabídku opustíte.

K Tlačítko MENU

L Tlačítko INPUT

Dálkové ovládání
Prostorový zvukový systém můžete ovládat pomocí dodávaného dálkového ovládání.

Tip

• Namiřte dálkové ovládání směrem na IR přijímač ( ) prostorového zvukového systému.

NIGHT DIALOG MUTING

VOLSTEREODYNAMIC

VIVID STD

INPUT

MENU DISPLAY

RETURN ENTER
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Umístění výrobku
Umístěte systém před televizor.

Tipy

• Vzdálenost mezi zadní stranou systému a televizorem nebo zdí by měla být minimálně 5 cm.
• Dávejte pozor, abyste systémem nezakryli IR přijímač televizoru. Pokud byste tak učinili, nemusí být možné 

televizor ovládat pomocí dálkového ovládání televizoru.
• Nepoužívejte během instalace otvory na zadní straně systému k jeho zvedání nebo držení.
• Umístěte systém na rovné a stabilní místo. Systém by neměl být umístěn v šikmém úhlu, jelikož by mohlo docházet 

k nežádoucím vibracím.



11 CS

Připojení k systému PlayStation®3

Zapojení síťového kabelu AC

Pomocí optického digitálního kabelu připojte konektor digitálního (optického) výstupu DIGITAL OUT 
(OPTICAL) systému PS3™ ke vstupnímu konektoru DIGITAL prostorového zvukového systému.

Nepřipojujte síťový kabel AC prostorového zvukového systému k elektrické zásuvce, dokud jste 
nezapojili všechna ostatní připojení.

1 Připojte síťový kabel AC k adaptéru AC.

Adaptér AC

Síťový kabel AC

2 Připojte konektor adaptéru AC ke konektoru DC IN 18V na zadní straně prostorového 
zvukového systému.

3 Připojte síťový kabel AC k elektrické zásuvce AC.

Upozornění

• Po zapojení síťového kabelu AC počkejte přibližně 20 vteřin, než systém zapnete stiskem tlačítka napájení.
• Připojte systém ke snadno dostupné elektrické zásuvce. Pokud si u systému všimnete něčeho neobvyklého,  

okamžitě odpojte zástrčku z elektrické zásuvky.

DIGITAL

Zadní strana

Konektor DIGITAL OUT 
(OPTICAL)

Optický digitální kabel

Systém PS3™

Začínám
e
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Nastavení zvukového výstupu systému PS3™
1 Zvolte  (Sound Settings) (Zvuková nastavení) pod položkou  (Settings) (Nastavení) 

v nabídce XMB™ (XrossMediaBar) systému PS3™. 

2 Zvolte [Audio Output Settings] (Nastavení zvukového výstupu).

3 Zvolte [Optical Digital] (Optický digitální zvuk).

4 Zvolte jeden z následujících formátů výstupu.
• Dolby Digital 5.1 Ch. (Dolby Digital 5.1 k.)
• DTS 5.1 Ch. (DTS 5.1 k.)
• AAC
• Linear PCM 2 Ch. 44.1 kHz (Lineární PCM 2 k. 44,1 kHz)
• Linear PCM 2 Ch. 48 kHz (Lineární PCM 2 k. 48 kHz)

Přehrávání zvuku systému PS3™ na systému a na televizoru současně

1 Zvolte  (Sound Settings) (Zvuková nastavení) pod položkou  (Settings) (Nastavení) 
v nabídce XMB™ systému PS3™.

2 Zvolte [Audio Multi-Output] (Více zvukových výstupů současně).

3 Zvolte [On] (Zapnuto).

Tipy

• Pomocí konektoru HDMI-OUT a konektoru AV MULTI OUT systému PS3™ lze také přehrávat lineární zvuk  
PCM 2 k.

• Ztlumte hlasitost reproduktorů na televizoru na minimum, pokud používáte prostorový zvukový systém. Jakmile 
přestanete prostorový zvukový systém používat, vraťte hlasitost reproduktorů na televizoru na požadovanou úroveň.

• Chcete-li nastavit položku [Audio Multi-Output] (Více zvukových výstupů současně) na hodnotu [On] (Zapnuto), 
musíte mít systémový software systému PS3™ verze 3.30 nebo vyšší.
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Přehrávání zvuku ze systému PS3™

Volba vstupního zdroje

Nastavení efektu 
prostorového zvuku

INPUT

MENU DISPLAY

RETURN ENTER

Tlačítko 
INPUT

Stiskem tlačítka INPUT zvolte „DIGITAL“ 
(Digitální) nebo „ANALOG“ (Analogový).

Zvolený vstupní zdroj se zobrazí na displeji. 
Opakovaným stiskem tlačítka INPUT budete 
přepínat mezi „DIGITAL“ (Digitální) a 
„ANALOG“ (Analogový).

Vstupní zdroj Přehrávatelné zařízení

DIGITAL Systém PS3™ připojený ke 
vstupnímu konektoru DIGITAL

ANALOG Systém PSP® připojený ke vstupním 
audio konektorům

Tento systém umí vytvořit prostorové 
zvukové efekty, které jsou vhodné pro hraní 
her na systému PS3™. Můžete zvolit jedno 
z optimalizovaných předprogramovaných 
zvukových polí systému. Výchozí nastavení je 
„DYNAMIC“ (Dynamické).

Stiskněte jedno z tlačítek zvukového pole, 
které si přejete použít.

Zvolené zvukové pole se zobrazí na displeji.

Dostupné zvukové efekty

Zvukové pole Efekt

DYNAMIC Tento režim poskytuje širokou škálu 
tónů s nízkou/vysokou frekvencí a 
dynamický zvuk.

STEREO Tento režim je vhodný pro jakoukoli 
kvalitu zvuku a je optimalizovaný 
pro videohry, které disponují 
dvoukanálovým stereo zvukem. 
Vícekanálový zvuk je převeden na 
dvoukanálový zvuk.

VIVID Tento režim poskytuje široký 
zvukový rozsah a zvětšuje dojem 
prostorového zvuku.

STD (standard) Tento režim umožňuje reprodukci 
hudební stopy v takovém 
dynamickém rozsahu, v jakém byla 
nahrávka pořízena.

Tip

• Pro každý vstupní zdroj můžete zvolit jiné  
zvukové pole.

NIGHT DIALOG MUTING

VOLSTEREODYNAMIC

VIVID STDTlačítka 
zvukového 
pole

P
řehrávání zvuku ze systém

u P
S

3™
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Další efekty

Zřetelný poslech zvuku při 
nízké hlasitosti (režim NIGHT)
Pomocí tento funkce můžete poslouchat zvukové 
efekty a jasně slyšet dialog i při nízké hlasitosti. 
Výchozí nastavení je „OFF“ (Vypnuto).

NIGHT DIALOG MUTING

VIVID STD

INPUT

MENU DISPLAY

RETURN ENTER

Tlačítko 
NIGHT

Tlačítko 
DIALOG

Opakovaným stiskem tlačítka NIGHT budete 
přepínat mezi „ON“ (Zapnuto) a „OFF“ 
(Vypnuto).

• ON: Aktivuje režim NIGHT.
• OFF: Vypne režim.

Stiskem tlačítka DIALOG zvolte nastavení.

Každým stiskem tohoto tlačítka změníte režim 
dialogu v následujícím pořadí:
MID t HIGH t LOW t MID…

• LOW: Nastaví hlasitost řeči na minimum.
• MID: Nastaví hlasitost řeči na standardní 

úroveň.
• HIGH: Nastaví hlasitost řeči na maximum.

Upozornění

• Tento efekt je vypnutý, pokud je zvukové pole 
nastaveno na hodnotu „STEREO“.

Zřetelný poslech řeči a 
komentářů ve hře (režim 
DIALOG)
Tato funkce umožní poslech řeči a komentářů 
ve hře s lepší zřetelností. Výchozí nastavení je 
„MID“ (Střední).

NIGHT DIALOG MUTING

VIVID STD

INPUT

MENU DISPLAY

RETURN ENTER
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Tlačítko 
MENU

Tlačítko 
nahoru / 
Tlačítko 
dolů
Tlačítko 
ENTER

Systémová nastavení

Používání nabídky

S
ystém

ová nastavení

NIGHT DIALOG MUTING

INPUT

MENU DISPLAY

RETURN ENTER

1 Stiskem tlačítka MENU otevřete 
nabídku.

2 Opakovaným stiskem tlačítka nahoru / 
tlačítka dolů zvolte položku, kterou 
chcete upravit, a poté stiskem tlačítka 
ENTER potvrďte svou volbu.

3 Stiskem tlačítka MENU zavřete nabídku.

Pomocí tlačítka MENU na dálkovém ovládání 
můžete nastavit následující položky.  
Výchozí nastavení jsou podtržená.

MENU

SW LVL –6, –5, … 0, … +5, +6

ON
OFF

BASS –6, –5, … 0, … +5, +6

TREBLE –6, –5, … 0, … +5, +6

DRC

ON
OFF

SYNC

M/S
MAIN
SUB

DUAL

ON
OFF

DIMMER

ON
OFF

A.STBY

Tip

• Tato nastavení zůstanou uložena i po odpojení 
síťového kabelu AC.

Úprava různých nastavení

 SW LVL (Úroveň Subwooferu)
Slouží k nastavení úrovně subwooferu.  
Lze nastavit v rozsahu od „–6“ do „+6“ po  
celých dílcích.

 DRC (Omezení dynamického rozsahu)
Umožní omezit dynamický rozsah zvukové 
stopy. Vhodné pro hraní her při snížené hlasitosti. 
DRC lze použít pouze pro zdroje Dolby Digital.
ON:  Umožňuje reprodukci hudební stopy  

v takovém dynamickém rozsahu,  
v jakém byla nahrávka pořízena.

OFF: Bez komprese dynamického rozsahu

 BASS
Umožňuje nastavit úroveň basů. Lze nastavit  
v rozsahu od „–6“ do „+6“ po celých dílcích.

 TREBLE
Umožňuje nastavit úroveň výšek. Lze nastavit  
v rozsahu od „–6“ do „+6“ po celých dílcích.

 SYNC
Pomocí této funkce můžete zpozdit zvukovou 
stopu, pokud zvuk není sladěn s obrazem.
ON: Upraví rozdíl mezi zvukem a obrazem.
OFF: Bez úpravy

Tip

• Dokonalé sladění zvuku a obrazu pomocí této funkce 
nemusí být možné.



16 CS

 DUAL
Umožní poslech zvuku multiplexního vysílání, 
při kterém systém přijímá AC-3 signál 
multiplexního vysílání.
M/S:  Hlavní kanál je přehráván z levého 

reproduktoru a vedlejší kanál je 
přehráván z pravého reproduktoru.

MAIN: Přehrává pouze hlavní kanál.
SUB: Přehrává pouze vedlejší kanál.

 DIMMER
Jas displeje lze nastavit na jednu ze dvou úrovní.
ON: Ztlumený
OFF: Normální

 A.STBY
Pomocí této funkce můžete snížit elektrickou 
spotřebu výrobku. Prostorový zvukový systém 
automaticky vstoupí do pohotovostního režimu, 
pokud 30 minut nepřehrává žádný zvuk.
ON: Aktivuje funkci „A.STBY“.
OFF: Vypne funkci.

Tip

• Dvě minuty před přepnutím do pohotovostního 
režimu začne na displeji blikat nápis „A.STBY“.
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Další informace

Řešení problémů

D
alší inform

ace

Pokud se při práci se systémem vyskytne nějaký 
problém, přečtěte si tuto část. Další informace 
naleznete také na adrese http://eu.playstation.
com/help-support. Pokud jakýkoli problém 
přetrvává, kontaktujte Oddělení služeb pro 
spotřebitele SCEE (viz zadní strana).

NAPÁJENÍ

Systém se nezapne.
• Ujistěte se, že jsou adaptér AC a síťový kabel 

AC řádně zapojeny.

Systém se automaticky vypíná.
• Funkce automatického pohotovostního 

režimu je aktivní (viz strana 16).

ZVUK

Vícekanálový zvuk Dolby Digital nebo DTS 
nelze přehrávat.

• Ujistěte se, že je disk Blu-ray, DVD atp. 
nahrán ve formátu Dolby Digital nebo DTS.

• Ověřte, zda je položka [Audio Output 
Settings] (Nastavení zvukového výstupu) pod 
položkou  (Settings) (Nastavení)   
(Sound Settings) (Zvuková nastavení)  
na systému PS3™ správně nastavena  
(viz strana 12).

Prostorový efekt nelze aktivovat.
• V závislosti na digitálním signálu nemusí 

prostorové zpracování zvuku fungovat  
(viz strana 13).

Zvuk je zpožděn ve srovnání s obrazem.
• Nastavte položku „SYNC“ na hodnotu 

„OFF“, je-li položka „SYNC“ nastavena na 
hodnotu „ON“.

Ze systému nevychází žádný zvuk nebo z něj 
vychází pouze velmi ztlumený zvuk systému 
PS3™.

• Stiskněte tlačítko VOL + a zkontrolujte 
úroveň hlasitosti.

• Stiskněte tlačítko MUTING nebo tlačítko 
VOL +, abyste zrušili funkci dočasného 
vypnutí zvuku.

• Ověřte, zda byl zvolen správný vstupní zdroj.
• Ověřte, zda je kabel spojující systém se 

systémem PS3™ plně zasunut.

Zvuk je přerušován nebo je v něm slyšet šum.
• Přečtěte si oddíl „Digitální vstupní formáty 

podporované tímto systémem“  
(viz strana 18).

Dálkové ovládání nefunguje.
• Namiřte dálkové ovládání na IR přijímač  

prostorového zvukového systému.
• Odstraňte jakékoli překážky z prostoru mezi 

dálkovým ovládáním a systémem.
• Je-li baterie v dálkovém ovládání slabá, 

vyměňte ji za novou.
• Ujistěte se, že jste zvolili správný vstup na 

dálkovém ovládání.

OSTATNÍ

Na displeji se objeví „PROTECT“.
• Vypněte systém stiskem tlačítka napájení. 

Jakmile zmizí nápis „STANDBY“, ujistěte 
se, že větrací otvory nejsou blokovány.

Pokud prostorový zvukový 
systém nepracuje správně ani 
po provedení výše uvedených 
instrukcí, postupujte následujícím 
způsobem:

• Resetujte systém následujícím způsobem.

1 Zapněte systém stiskem tlačítka 
napájení.

2 Podržte stisknuté tlačítko INPUT a 
tlačítko VOL – a stiskněte tlačítko 
napájení.
Na displeji se objeví „RESET“ a systém se 
resetuje. Nabídka, zvukové pole atp. se vrátí 
na své výchozí nastavení.
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Technické údaje
Digitální vstupní formáty podporované tímto 
systémem

Systém podporuje následující digitální vstupní 
formáty.

• Dolby Digital
• DTS
• MPEG-2 AAC
• Lineární PCM (2 k)*

*  Maximální přijatelná frekvence lineárního PCM 
formátu je 48 kHz.

Zesilovač
VÝKON (reference)
L / P:  10 W 

(na kanál při 6 ohmech,  
1 kHz)

Subwoofer:  15 W + 15 W  
(při 8 ohmech, 100 Hz)

Reproduktor
Přední reproduktor
Systém reproduktorů  Plný rozsah s basovým 

reflexem
Jednotky reproduktorů  50 mm × 90 mm
Jmenovitá impedance 6 ohmů
Jednotka subwooferu
Systém reproduktorů  Subwooferový systém  

s pasivním radiátorem
Jednotky reproduktorů  65 mm × 2 (subwoofer) 

65 mm × 4 (pasivní 
radiátor)

Jmenovitá impedance 8 ohmů

Obecné
Vstupy  Analogový (1) 

Digitální (Optický) (1)
Požadavky na výkon  18 V DC (2.6 A) (100 V 

- 240 V AC, 50/60 Hz 
pomocí dodávaného 
adaptéru AC)

Spotřeba energie  V pohotovostním režimu: 
0,5 W nebo méně

Hlavní jednotka
Rozměry (přibl.)  720 mm × 85 mm × 87 mm 

(š/v/h)
Hmotnost (přibl.) 2,4 kg

Adaptér AC
Vstup  AC 100 V - 240 V,  

50/60 Hz
Výstup DC 18 V, 2,6 A
Rozměry (přibl.)  121 mm × 53 mm × 33 mm 

(š/v/h)
Hmotnost (přibl.) 240 g

Design a technické parametry výrobku se mohou změnit 
bez předchozího upozornění.
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D
alší inform

ace
Výrobku se mohou týkat národní zákony pro kontrolu 
exportu. Vaší povinností je plně požadavkům těchto a 
jiných příslušných zákonů týkajících se produktu vyhovět.

Pro zákazníky v Evropě

Výrobcem tohoto produktu je společnost Sony 
Computer Entertainment Inc., 2-6-21 Minami-Aoyama, 
Minatoku Tokio, 107-0062 Japonsko.
Autorizovaným zástupcem pro záležitosti týkající se 
elektromagnetické kompatibility a bezpečnosti produktu 
v Evropě je společnost Sony Deutschland GmbH, 
Hedelfinger Strasse 61, 70327 Stuttgart, Německo.
Distribuci v Evropě zajišťuje společnost Sony Computer 
Entertainment Europe Ltd, 10 Great Marlborough 
Street, London, W1F 7LP, Spojené království.

Pokud uvidíte jeden z těchto symbolů na jakémkoli 
z našich elektrických výrobků, bateriích nebo obalech, 
znamená to, že příslušný elektrický výrobek nebo 
baterie by neměly být v Evropě likvidovány jako 
obecný domácí odpad. Aby bylo možno zajistit 
správné odpadové hospodářství u takového výrobku a 
baterie, provádějte laskavě jejich likvidaci v souladu 
s veškerými místně platnými právními předpisy nebo 
požadavky na likvidaci elektrických zařízení či baterií. 
Budete-li tento postup respektovat, pomůžete tím 
chránit přírodní zdroje a zlepšovat standardy ochrany 
životního prostředí v souvislosti se zpracováním a 
likvidací elektrických odpadů. Tento symbol může být 
použit na bateriích v kombinaci s dalšími chemickými 
symboly. Chemické značky rtuti (Hg) nebo olova (Pb) 
budou zobrazeny v případě, že baterie obsahuje více než 
0,0005% rtuti nebo více než 0,004% olova.

ZÁRUKA
Bližší informace týkající se záruky výrobce naleznete  
v návodu k obsluze systému PlayStation®3.

Copyright a ochranné 
známky

„2“, „PlayStation“ a „PSP“ jsou registrované ochranné 
známky společnosti Sony Computer Entertainment Inc. 
„ “ je také ochranná známka stejné společnosti. 

„XMB“ a „xross media bar“ jsou ochranné známky 
Sony Corporation a Sony Computer Entertainment Inc.

„SONY“ a „Ô“ je registrovaná ochranná známka Sony 
Corporation.

Manufactured under license from Dolby Laboratories. 
Dolby, Pro Logic, the “AAC” logo, and the double-D 
symbol are trademarks of Dolby Laboratories.

Manufactured under license under U.S. Patent #’s: 
5,451,942; 5,956,674; 5,974,380; 5,978,762; 6,487,535 
& other U.S. and worldwide patents issued & pending. 
DTS and the Symbol are registered trademarks & DTS 
Digital Surround and the DTS logos are trademarks of 
DTS, Inc. Product includes software. © DTS, Inc.  
All Rights Reserved.
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