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Σύστημα οικιακού
κινηματογράφου
Blu-ray Disc™/DVD
Οδηγός αναφοράς

BDV-N9200W/BDV-N9200WL/BDV-N7200WL/
BDV-N7200W/BDV-N5200W/BDV-NF7220

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ
Μην εγκαθιστάτε τη συσκευή
σε περιορισμένο χώρο, όπως
βιβλιοθήκη ή εντοιχισμένο ερμάριο.
Για να μειώσετε τον κίνδυνο
πυρκαγιάς, μην καλύπτετε τις θυρίδες
αερισμού της συσκευής με εφημερίδες,
τραπεζομάντιλα, κουρτίνες κ.λπ.
Μην εκθέτετε τη συσκευή σε πηγές
με ακάλυπτες φλόγες (όπως
αναμμένα κεριά).
Για να μειώσετε τον κίνδυνο
πυρκαγιάς ή ηλεκτροπληξίας,
μην εκθέτετε αυτήν τη συσκευή
σε σταγόνες ή πιτσιλιές και μην
τοποθετείτε αντικείμενα με υγρά,
όπως βάζα, επάνω στη συσκευή.
Μην εκθέτετε μπαταρίες ή συσκευές
με τοποθετημένες τις μπαταρίες σε
υπερβολική θερμότητα, όπως ηλιακό
φως ή φωτιά.
Για την αποφυγή τραυματισμού,
η συσκευή αυτή πρέπει να
τοποθετείται με ασφάλεια
στο δάπεδο/τοίχο σύμφωνα
με τις οδηγίες εγκατάστασης.
Μόνο για χρήση σε εσωτερικούς
χώρους.
Ο παρών εξοπλισμός έχει ελεγχθεί
και συμμορφώνεται με τα όρια που
καθορίζονται στην Οδηγία EMC όταν
χρησιμοποιείται με καλώδιο σύνδεσης
μήκους κάτω από 3 μέτρα.

• Καθώς για την αποσύνδεση της
συσκευής από το δίκτυο ρεύματος
χρησιμοποιείται το φις του καλωδίου
ρεύματος, συνδέστε τη συσκευή
σε μια εύκολα προσβάσιμη πρίζα.
Εάν παρατηρήσετε οποιαδήποτε
μη φυσιολογική λειτουργία της
συσκευής, αποσυνδέστε αμέσως
το φις του καλωδίου ρεύματος
από την πρίζα.

ΠΡΟΣΟΧΗ
Η χρήση οπτικών οργάνων με το
παρόν προϊόν αυξάνει τον κίνδυνο
για τα μάτια.
Καθώς η ακτίνα λέιζερ που
χρησιμοποιείται σε αυτό το Σύστημα
οικιακού κινηματογράφου Blu-ray
Disc/DVD είναι επιβλαβής για τα
μάτια, μην επιχειρήσετε να
αποσυναρμολογήσετε το περίβλημα.
Αναθέστε την εκτέλεση εργασιών
επιδιόρθωσης μόνο σε εξειδικευμένο
προσωπικό.

Η ζώνη συχνοτήτων 5,15 GHz – 5,35 GHz
πρέπει να χρησιμοποιείται
αποκλειστικά και μόνο για λειτουργία
εξοπλισμού σε εσωτερικό χώρο.

Σχετικά με τις πηγές τροφοδοσίας
• Η συσκευή δεν αποσυνδέεται από το
δίκτυο ρεύματος εφόσον παραμένει
συνδεδεμένη στην πρίζα, ακόμη
κι εάν είναι απενεργοποιημένη.
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Η μονάδα λήψης αυτής της συσκευής
έχει ταξινομηθεί ως προϊόν ΛΕΪΖΕΡ
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ 3R. Εάν αφαιρεθεί
το προστατευτικό κάλυμμα του
μηχανισμού λέιζερ, εκπέμπεται
ορατή και αόρατη ακτινοβολία λέιζερ.
Για το λόγο αυτό, βεβαιωθείτε ότι
αποφεύγετε την άμεση οπτική επαφή.

Η σήμανση αυτή βρίσκεται στην
κάτω εξωτερική πλευρά της κύριας
μονάδας.

Αυτή η συσκευή υπάγεται στην
κατηγορία προϊόντος CLASS 1 LASER Η
σήμανση αυτή βρίσκεται στην κάτω
εξωτερική πλευρά της κύριας
μονάδας.

Για την κύρια μονάδα και τον
ενισχυτή ήχου surround
Η πινακίδα στοιχείων βρίσκεται στην
κάτω εξωτερική πλευρά της συσκευής.

Συνιστώμενα καλώδια
Πρέπει να χρησιμοποιούνται καλώδια
και υποδοχές επαρκώς θωρακισμένα
και γειωμένα για τη σύνδεση σε
κεντρικούς υπολογιστές ή/και
περιφερειακές συσκευές.

Απόρριψη
χρησιμοποιημένων
μπαταριών και
χρησιμοποιημένου
ηλεκτρικού και
ηλεκτρονικού
εξοπλισμού (ισχύει στην
Ευρωπαϊκή Ένωση και σε άλλες
ευρωπαϊκές χώρες με ξεχωριστά
συστήματα συλλογής
απορριμμάτων)
Το σύμβολο αυτό επάνω στο προϊόν,
την μπαταρία ή τη συσκευασία
υποδεικνύει ότι δεν πρέπει να
μεταχειρίζεστε το προϊόν και
την μπαταρία ως κοινά οικιακά
απορρίμματα. Σε ορισμένες
μπαταρίες, το σύμβολο αυτό
ενδέχεται να χρησιμοποιείται σε
συνδυασμό με ένα χημικό σύμβολο.

Τα χημικά σύμβολα του
υδραργύρου (Hg) ή του μολύβδου (Pb)
προστίθενται εάν η μπαταρία περιέχει
περισσότερο από 0,0005% υδράργυρο
ή 0,004% μόλυβδο. Με τη διασφάλιση
της σωστής απόρριψης αυτών
των προϊόντων και μπαταριών
συμβάλλετε στην αποτροπή
ενδεχόμενων αρνητικών επιπτώσεων
προς το περιβάλλον και την
ανθρώπινη υγεία, οι οποίες,
σε διαφορετική περίπτωση,
θα μπορούσαν να προκληθούν
από ακατάλληλη διαχείριση
απορριμμάτων. Η ανακύκλωση υλικών
συμβάλλει στην εξοικονόμηση
φυσικών πόρων.
Στην περίπτωση προϊόντων τα οποία
για λόγους ασφάλειας, απόδοσης
ή ακεραιότητας των δεδομένων
απαιτούν μόνιμη σύνδεση με
μια ενσωματωμένη μπαταρία,
αυτή η μπαταρία θα πρέπει
να αντικαθίσταται μόνο από
εξειδικευμένο προσωπικό
επιδιορθώσεων. Για τη διασφάλιση
της σωστής μεταχείρισης της
μπαταρίας και του ηλεκτρικού
και ηλεκτρονικού εξοπλισμού,
παραδώστε αυτά τα προϊόντα στο
τέλος της ωφέλιμης διάρκειας ζωής
τους στο κατάλληλο σημείο συλλογής
για την ανακύκλωση ηλεκτρικού και
ηλεκτρονικού εξοπλισμού. Για τις
μπαταρίες άλλου τύπου, ανατρέξτε
στην ενότητα σχετικά με τη
διαδικασία ασφαλούς αφαίρεσης
της μπαταρίας από το προϊόν.
Παραδώστε τη μπαταρία στο
κατάλληλο σημείο συλλογής για
την ανακύκλωση μεταχειρισμένων
μπαταριών. Για λεπτομερείς
πληροφορίες σχετικά με την
ανακύκλωση αυτού του προϊόντος
ή των μπαταριών, επικοινωνήστε
με τις τοπικές δημοτικές αρχές,
την υπηρεσία αποκομιδής οικιακών
απορριμμάτων ή το κατάστημα από
το οποίο αγοράσατε το προϊόν ή την
μπαταρία.
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Ειδοποίηση για τους πελάτες:
οι ακόλουθες πληροφορίες ισχύουν
μόνο για εξοπλισμό που πωλείται
σε χώρες στις οποίες ισχύουν
οι οδηγίες της ΕΕ.
Το προϊόν αυτό έχει κατασκευαστεί
από ή για λογαριασμό της
Sony Corporation, 1-7-1 Konan
Minato-ku Tokyo, 108-0075 Japan.
Ερωτήματα σχετικά με τη
συμμόρφωση του προϊόντος με
βάση τη νομοθεσία της Ευρωπαϊκής
Ένωσης θα πρέπει να απευθύνονται
στον εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο,
την Sony Deutschland GmbH,
Hedelfinger Strasse 61, 70327 Stuttgart,
Γερμανία. Για οποιαδήποτε θέματα
επισκευής ή εγγύησης, απευθυνθείτε
στις διευθύνσεις που παρέχονται
στα ξεχωριστά αντίστοιχα έγγραφα.
Με το παρόν, η Sony Corp. δηλώνει
ότι τα προϊόντα BDV-N9200W/
BDV-N9200WL/BDV-N7200W/
BDV-N7200WL/BDV-N5200W/
BDV-NF7220/TA-SA700WR/
TA-SA600WR/TA-SA500WR
συμμορφώνονται με τις ουσιώδεις
απαιτήσεις και άλλες σχετικές
διατάξεις της Οδηγίας 1999/5/ΕΚ.
Για λεπτομέρειες, επισκεφθείτε
την ακόλουθη διεύθυνση URL:
http://www.compliance.sony.de/

Αυτό το προϊόν προορίζεται
για χρήση στις ακόλουθες χώρες.
AT, BE, BG, HR, CY, CZ, DK, EE, FI, FR, DE,
EL, HU, IS, IE, IT, LV, LI, LT, LU, MT, NL,
NO, PL, PT, RO, SK, SI, ES, SE, CH, GB
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Αυτό το σύστημα οικιακού
κινηματογράφου Blu-ray Disc/DVD
προορίζεται για αναπαραγωγή ήχου
και βίντεο από δίσκους ή συσκευές
USB, ροή μουσικής από smartphone
συμβατά με NFC ή από συσκευές
BLUETOOTH και αναπαραγωγή
ήχου από ραδιοφωνικό δέκτη FM.
Το σύστημα υποστηρίζει, επίσης,
ροή σε δίκτυο και αντικατοπτρισμό
οθόνης.

Μόνο για τα μοντέλα
BDV-N9200W/BDV-N9200WL/
BDV-N7200W/BDV-N7200WL/
BDV-N5200W

Αυτή η σήμανση έχει σκοπό να
προειδοποιήσει το χρήστη για τον
κίνδυνο ηλεκτροπληξίας, επομένως
φροντίστε να μην ανοίξετε τη
συσκευή. Η σήμανση αυτή βρίσκεται
στην πίσω εξωτερική πλευρά του
ενισχυτή ήχου surround.

Σχετικά με την παρακολούθηση
εικόνων βίντεο τρισδιάστατης
απεικόνισης (3D)
Ορισμένα άτομα ενδέχεται
να αισθανθούν δυσφορία (όπως
καταπόνηση των ματιών, κόπωση
ή ναυτία) κατά την παρακολούθηση
εικόνων βίντεο τρισδιάστατης
απεικόνισης (3D). Η Sony συνιστά σε
όλους τους θεατές να παρακολουθούν
τις εικόνες αυτές με συχνά
διαλείμματα. Η διάρκεια και
η συχνότητα των απαιτούμενων
διαλειμμάτων διαφέρουν μεταξύ
ατόμων. Πρέπει να επιλέξετε το
διάστημα που αποφέρει τα καλύτερα
αποτελέσματα. Εάν αισθανθείτε
οποιαδήποτε δυσφορία, θα πρέπει
να διακόψετε την παρακολούθηση
των εικόνων βίντεο τρισδιάστατης
απεικόνισης (3D) μέχρι να αισθανθείτε
καλύτερα. Εάν είναι απαραίτητο,
συμβουλευθείτε ένα γιατρό. Θα
πρέπει επίσης να ανατρέξετε (i) στο
εγχειρίδιο χρήσης ή/και στα μηνύματα
προσοχής οποιωνδήποτε άλλων
συσκευών που χρησιμοποιούνται με
αυτό το σύστημα,ή των περιεχομένων
της συσκευής Blu-ray Disc που
αναπαράγονται με αυτό το προϊόν,
καθώς και (ii) στην διαδικτυακή
τοποθεσία της εταιρείας μας
(http://esupport.sony.com/) για
τις πιο πρόσφατες πληροφορίες.
Η όραση των παιδιών σας (ιδιαίτερα
των παιδιών με ηλικία μικρότερη των
έξι ετών) συνεχίζει να αναπτύσσεται.
Συμβουλευθείτε το γιατρό σας
(παιδίατρο ή οφθαλμίατρο) πριν
επιτρέψετε σε μικρά παιδιά να
παρακολουθήσουν εικόνες βίντεο
τρισδιάστατης απεικόνισης (3D).
Οι ενήλικες θα πρέπει να επιβλέπουν
τα μικρά παιδιά ώστε να
διασφαλίσουν ότι ακολουθούν
τις συστάσεις που αναφέρονται
παραπάνω.

Προστασία από αντιγραφή
• Ενημερωθείτε σχετικά με τα
προηγμένα συστήματα προστασίας
περιεχομένου που χρησιμοποιούνται
στα μέσα Blu-ray Disc και DVD.
Τα συστήματα αυτά, με τις ονομασίες
AACS (Advanced Access Content
System) και CSS (Content Scramble
System), ενδέχεται να περιέχουν
ορισμένους περιορισμούς για την
αναπαραγωγή, την αναλογική έξοδο
και άλλες παρόμοιες δυνατότητες.
Η λειτουργία αυτού του προϊόντος
και οι ισχύοντες περιορισμοί
ενδέχεται να διαφέρουν, ανάλογα
με την ημερομηνία αγοράς, καθώς
το διοικητικό συμβούλιο της AACS
ενδέχεται να υιοθετήσει ή να αλλάξει
τους κανόνες των περιορισμών
της μετά την αγορά.
• Ειδοποίηση Cinavia
Σε αυτό το προϊόν έχει
χρησιμοποιηθεί η τεχνολογία
Cinavia για τον περιορισμό της
χρήσης μη εγκεκριμένων αντιγράφων
ορισμένων εμπορικών φιλμ και
βίντεο, καθώς και της μουσικής
τους επένδυσης. Όταν ανιχνεύεται
απαγορευμένη χρήση μη
εγκεκριμένου αντιγράφου,
εμφανίζεται ένα μήνυμα και
διακόπτεται η αναπαραγωγή
ή αντιγραφή.
Περισσότερες πληροφορίες
σχετικά με την τεχνολογία Cinavia
παρέχονται στο Ηλεκτρονικό
Κέντρο Πληροφοριών Καταναλωτή
της Cinavia, στη διαδικτυακή
τοποθεσία http://www.cinavia.com.
Αν θέλετε να ζητήσετε περισσότερες
πληροφορίες σχετικά με τη Cinavia
μέσω ταχυδρομείου, αποστείλετε
κάρτα με τη διεύθυνσή σας στην εξής
διεύθυνση: Cinavia Consumer
Information Center, P.O. Box 86851,
San Diego, CA, 92138, USA.
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Πνευματικά δικαιώματα
και εμπορικά σήματα
• (μόνο για τα μοντέλα BDV-N9200W/
BDV-N9200WL/BDV-N7200W/
BDV-N7200WL/BDV-N5200W)
Το σύστημα αυτό ενσωματώνει
την τεχνολογία Dolby* Digital και
αποκωδικοποιητή προσαρμοστικής
μήτρας (matrix) ήχου Surround Dolby
Pro Logic, καθώς και το σύστημα
DTS** Digital Surround System.
* Κατασκευάζεται κατόπιν αδείας
από την Dolby Laboratories.
Οι ονομασίες Dolby, Pro Logic
και το σύμβολο του διπλού D
είναι εμπορικά σήματα της
Dolby Laboratories.
** Για διπλώματα ευρεσιτεχνίας DTS,
ανατρέξτε στη διαδικτυακή
τοποθεσία http://patents.dts.com.
Κατασκευάζεται κατόπιν αδείας
από την DTS Licensing Limited.
Οι ονομασίες και τα σύμβολα
DTS και DTS-HD είναι σήματα
κατατεθέντα της DTS, Inc. © DTS,
Inc. Με την επιφύλαξη παντός
νόμιμου δικαιώματος.
(μόνο για το μοντέλο BDV-NF7220)
Το σύστημα αυτό διαθέτει
ενσωματωμένη δυνατότητα
αναπαραγωγής ήχου Dolby* Digital
και DTS** Digital Surround System.
* Κατασκευάζεται κατόπιν αδείας
από την Dolby Laboratories.
Το Dolby και το σύμβολο του
διπλού D είναι εμπορικά σήματα
της Dolby Laboratories.
** Για διπλώματα ευρεσιτεχνίας DTS,
ανατρέξτε στη διαδικτυακή
τοποθεσία http://patents.dts.com.
Κατασκευάζεται κατόπιν αδείας
από την DTS Licensing Limited.
Οι ονομασίες και τα σύμβολα
DTS και DTS-HD είναι σήματα
κατατεθέντα της DTS, Inc. © DTS,
Inc. Με την επιφύλαξη παντός
νόμιμου δικαιώματος.
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• Στο σύστημα έχει ενσωματωθεί
τεχνολογία Διασύνδεσης πολυμέσων
υψηλής ευκρίνειας (HDMI®).
Οι ονομασίες HDMI® και «Διασύνδεση
πολυμέσων υψηλής ευκρίνειας
HDMI®», καθώς και το λογότυπο
HDMI®, είναι εμπορικά σήματα
ή σήματα κατατεθέντα της HDMI
Licensing LLC στις Η.Π.Α. και σε
άλλες χώρες.
• Η ονομασία Java είναι εμπορικό σήμα
της Oracle ή/και των θυγατρικών της.
• Το Λογότυπο DVD είναι εμπορικό
σήμα της DVD Format/Logo Licensing
Corporation.
• Οι ονομασίες «Blu-ray Disc»,
«Blu-Ray», «Blu-Ray 3D», «BD-LIVE»,
«BONUSVIEW» και τα αντίστοιχα
λογότυπα είναι εμπορικά σήματα
της Blu-ray Disc Association.
• Τα λογότυπα «Blu-ray Disc»,
«DVD+RW», «DVD-RW», «DVD+R»,
«DVD-R», «DVD VIDEO» και «CD»
είναι εμπορικά σήματα.
• Η ονομασία «Super Audio CD» είναι
εμπορικό σήμα.
• Το App Store είναι σήμα υπηρεσίας
της Apple Inc.
• Η ονομασία «BRAVIA» είναι εμπορικό
σήμα της Sony Corporation.
• Η ονομασία «AVCHD 3D/Progressive»
και το λογότυπο «AVCHD 3D/
Progressive» είναι εμπορικά σήματα
των Panasonic Corporation και
Sony Corporation.
• Οι ονομασίες
, «XMB» και «xross
media bar» είναι εμπορικά σήματα
της Sony Corporation και της Sony
Computer Entertainment Inc.
• Η ονομασία «PlayStation» είναι
σήμα κατατεθέν της Sony Computer
Entertainment Inc.
• Το λογότυπο «Sony Entertainment
Network» και η ονομασία
«Sony Entertainment Network»
είναι εμπορικά σήματα της
Sony Corporation.

• Η τεχνολογία αναγνώρισης μουσικής
και βίντεο και τα σχετικά δεδομένα
παρέχονται από την Gracenote®.
Η Gracenote είναι το βιομηχανικό
πρότυπο στην τεχνολογία
αναγνώρισης μουσικής και της
παράδοσης σχετικού περιεχομένου.
Για περισσότερες πληροφορίες,
επισκεφθείτε τη διαδικτυακή
τοποθεσία www.gracenote.com.
Δεδομένα δίσκων CD, DVD,
Blu-ray Disc και δεδομένα σχετικά
με μουσική και βίντεο από
την Gracenote, Inc., αποτελούν
πνευματική ιδιοκτησία (copyright)
της Gracenote από το 2000 μέχρι
σήμερα. Το λογισμικό Gracenote
αποτελεί πνευματική ιδιοκτησία
(copyright) © της Gracenote από
το 2000 μέχρι σήμερα. Σε αυτό
το προϊόν και την υπηρεσία
εφαρμόζονται ένα ή περισσότερα
διπλώματα ευρεσιτεχνίας της
Gracenote. Ανατρέξτε στην
διαδικτυακή τοποθεσία της
Gracenote για ένα μη εξαντλητικό
κατάλογο των διπλωμάτων
ευρεσιτεχνίας της Gracenote
που εφαρμόζονται. Οι ονομασίες
Gracenote, CDDB, MusicID το
λογότυπο Gracenote και το λογότυπο
«Powered by Gracenote» είναι
σήματα κατατεθέντα ή εμπορικά
σήματα της Gracenote, Inc. στις
Ηνωμένες Πολιτείες ή/και σε άλλες
χώρες.

• Τα Wi-Fi®, Wi-Fi Protected Access®
και Wi-Fi Alliance® είναι σήματα
κατατεθέντα της Wi-Fi Alliance.
• Τα Wi-Fi CERTIFIED™, WPA™, WPA2™,
Wi-Fi Protected Setup™, Miracast™
και Wi-Fi CERTIFIED Miracast™ είναι
εμπορικά σήματα της Wi-Fi Alliance.

• Η ονομασία «N Mark» είναι σήμα
κατατεθέν ή εμπορικό σήμα της NFC
Forum, Inc. στις Ηνωμένες Πολιτείες
και σε άλλες χώρες.
• Το Android™ είναι εμπορικό σήμα
της Google Inc.
• Το Google Play™ είναι εμπορικό
σήμα της Google Inc.
• Η ονομασία «Xperia» είναι εμπορικό
σήμα της Sony Mobile
Communications AB.
• Το λεκτικό σήμα και τα λογότυπα
Bluetooth® είναι σήματα κατατεθέντα
ιδιοκτησίας της Bluetooth SIG, Inc.
και οποιαδήποτε χρήση αυτών των
σημάτων από την Sony Corporation
πραγματοποιείται στα πλαίσια
σχετικής άδειας. Άλλα εμπορικά
σήματα και εμπορικές ονομασίες
ανήκουν στους αντίστοιχους
ιδιοκτήτες τους.
• Η τεχνολογία και τα διπλώματα
ευρεσιτεχνίας της κωδικοποίησης
ήχου MPEG Layer-3 παρέχονται
κατόπιν αδείας των Fraunhofer IIS
και Thomson.
• Αυτό το προϊόν ενσωματώνει
ιδιόκτητη τεχνολογία υπό την άδεια
της Verance Corporation και
προστατεύεται από το δίπλωμα
ευρεσιτεχνίας των ΗΠΑ αριθ.
7,369,677 και άλλα διπλώματα
ευρεσιτεχνίας που έχουν εκδοθεί
ή εκκρεμούν στις ΗΠΑ ή διεθνώς,
καθώς και νόμους περί προστασίας
των πνευματικών δικαιωμάτων
ή εμπορικών μυστικών για ορισμένες
πτυχές της εν λόγω τεχνολογίας.
Το Cinavia είναι εμπορικό σήμα
της Verance Corporation. Copyright
2004-2010 Verance Corporation.
Με την επιφύλαξη παντός νόμιμου
δικαιώματος της Verance.
Απαγορεύεται η αντίστροφη
μηχανική και η αποσυναρμολόγηση.
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• Η ονομασία Windows Media είναι
κατοχυρωμένο εμπορικό σήμα
ή εμπορικό σήμα της Microsoft
Corporation στις Ηνωμένες
Πολιτείες ή/και σε άλλες χώρες.
Το προϊόν αυτό προστατεύεται από
ορισμένες τεχνολογίες δικαιωμάτων
πνευματικής ιδιοκτησίας της
Microsoft Corporation. Απαγορεύεται
η χρήση ή η διανομή της εν λόγω
τεχνολογίας εκτός του προϊόντος,
χωρίς άδεια χρήσης της Microsoft
ή εξουσιοδοτημένης θυγατρικής
εταιρείας της Microsoft.
Οι ιδιοκτήτες περιεχομένου
χρησιμοποιούν την τεχνολογία
πρόσβασης περιεχομένου
PlayReady™ της Microsoft για την
προστασία της πνευματικής τους
ιδιοκτησίας, συμπεριλαμβανομένου
του περιεχομένου πνευματικών
δικαιωμάτων. Η συσκευή αυτή
χρησιμοποιεί την τεχνολογία
PlayReady για την πρόσβαση
προστατευόμενου περιεχομένου
μέσω PlayReady ή/και
προστατευόμενου περιεχομένου
μέσω WMDRM. Εάν η συσκευή
αποτύχει στην κανονική επιβολή
περιορισμών για τη χρήση
περιεχομένου, οι ιδιοκτήτες
του περιεχομένου ενδέχεται να
απαιτήσουν από τη Microsoft
να ανακαλέσει τη δυνατότητα
της συσκευής να αναπαράγει
προστατευόμενο περιεχόμενο
μέσω της τεχνολογίας PlayReady.
Η ανάκληση δεν επηρεάζει το
μη προστατευόμενο περιεχόμενο
ή το περιεχόμενο που προστατεύεται
από άλλες τεχνολογίες πρόσβασης
περιεχομένου. Οι ιδιοκτήτες
περιεχομένου ενδέχεται να
απαιτήσουν την αναβάθμιση
της τεχνολογίας PlayReady για
την πρόσβαση στο περιεχόμενό τους.
Εάν αρνηθείτε μια αναβάθμιση, δεν
θα έχετε τη δυνατότητα πρόσβασης
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σε περιεχόμενο που απαιτεί
τη συγκεκριμένη αναβάθμιση.
• Το DLNA™, το λογότυπο DLNA και
το DLNA CERTIFIED™ είναι εμπορικά
σήματα, σήματα υπηρεσίας
ή σήματα πιστοποίησης της
Digital Living Network Alliance.
• Η ονομασία Opera® Devices SDK
ανήκει στην Opera Software ASA.
Copyright 1995-2013 Opera Software
ASA. Με την επιφύλαξη παντός
νόμιμου δικαιώματος.

• Όλα τα άλλα εμπορικά σήματα
ανήκουν στους αντίστοιχους
ιδιοκτήτες τους.
• Άλλες ονομασίες συστημάτων
και προϊόντων είναι γενικά εμπορικά
σήματα ή κατοχυρωμένα εμπορικά
σήματα των κατασκευαστών τους.
Τα σήματα ™ και ® δεν
επισημαίνονται στο παρόν έγγραφο.

Πληροφορίες άδειας χρήσης
τελικού χρήστη
Συμφωνητικό άδειας χρήσης
τελικού χρήστη της Gracenote®
Αυτή η εφαρμογή ή συσκευή
περιλαμβάνει λογισμικό της
Gracenote, Inc. of Emeryville,
California («Gracenote»). Το λογισμικό
της Gracenote (το «Λογισμικό
Gracenote») επιτρέπει σε αυτήν
την εφαρμογή να εκτελεί αναγνώριση
δίσκου ή/και αρχείων και να λαμβάνει
πληροφορίες σχετικά με μουσική,
όπως για παράδειγμα, πληροφορίες
σχετικά με το όνομα, τον καλλιτέχνη,
το κομμάτι και τον τίτλο («Δεδομένα
Gracenote») από διακομιστές στο
διαδίκτυο ή ενσωματωμένες
βάσεις δεδομένων (συλλογικά,
«Διακομιστές Gracenote») και να
εκτελεί άλλες λειτουργίες.

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τα
Δεδομένα Gracenote μόνο μέσω των
λειτουργιών αυτής της εφαρμογής
ή συσκευής, που προορίζονται για
τον τελικό χρήστη.
Συμφωνείτε ότι θα χρησιμοποιείτε
τα Δεδομένα Gracenote, το Λογισμικό
Gracenote και τους Διακομιστές
Gracenote μόνο για προσωπική,
μη εμπορική χρήση. Συμφωνείτε
ότι δεν θα εκχωρήσετε, αντιγράψετε,
μεταφέρετε ή μεταβιβάσετε το
Λογισμικό Gracenote ή άλλα Δεδομένα
Gracenote σε τρίτα μέρη. ΣΥΜΦΩΝΕΙΤΕ
ΟΤΙ ΔΕΝ ΘΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΕΤΕ Ή
ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΘΕΙΤΕ ΤΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ
GRACENOTE, ΤΟ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ
GRACENOTE ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΔΙΑΚΟΜΙΣΤΕΣ
GRACENOTE, ΕΚΤΟΣ ΕΑΝ ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ
ΡΗΤΑ ΣΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ.
Συμφωνείτε ότι η μη-αποκλειστική
άδεια χρήσης των Δεδομένων
Gracenote, του Λογισμικού Gracenote
και των Διακομιστών Gracenote
θα λυθεί εάν παραβιάσετε τους εν
λόγω περιορισμούς. Εάν λυθεί η άδειά
σας, συμφωνείτε ότι θα διακόψετε
οποιαδήποτε και κάθε χρήση των
Δεδομένων Gracenote, του Λογισμικού
Gracenote και των Διακομιστών
Gracenote. Η Gracenote
επιφυλάσσεται του δικαιώματός
της επί των των Δεδομένων Gracenote,
του Λογισμικού Gracenote και
των Διακομιστών Gracenote,
συμπεριλαμβανομένου παντός
δικαιώματος ιδιοκτησίας. Σε καμία
περίπτωση η Gracenote δεν
υποχρεούται να σας αποζημιώσει
για τυχόν πληροφορίες που παρέχετε.
Συμφωνείτε ότι η Gracenote, Inc.
δύναται να ασκήσει τα δικαιώματά
της που προκύπτουν από το εν λόγω
Συμφωνητικό απέναντι σε εσάς,
απευθείας και για λογαριασμό της.

Η υπηρεσία Gracenote χρησιμοποιεί
ένα μοναδικό σύστημα εντοπισμού
για να εντοπίζει ερωτήματα για
στατιστικούς σκοπούς. Ο σκοπός του
τυχαία εκχωρούμενου αριθμητικού
συστήματος εντοπισμού είναι να
διευκολύνει την υπηρεσία Gracenote
να υπολογίζει ερωτήματα χωρίς να
γνωρίζει πληροφορίες για το άτομό
σας. Για περισσότερες πληροφορίες,
ανατρέξτε στην ιστοσελίδα με την
Πολιτική Απορρήτου της Gracenote
σχετικά με την υπηρεσία Gracenote.

9EL

Το Λογισμικό Gracenote και κάθε
στοιχείο των Δεδομένων Gracenote
σας παραχωρούνται «ΩΣ ΕΧΟΥΝ».
Η Gracenote δεν προβαίνει σε καμία
δήλωση ή εγγύηση, ρητή ή σιωπηλή,
σχετικά με την ακρίβεια των
Δεδομένων Gracenote που
εμπεριέχονται στους Διακομιστές
Gracenote. Η Gracenote διατηρεί το
δικαίωμα διαγραφής δεδομένων
από τους Διακομιστές Gracenote
ή αλλαγής των κατηγοριών δεδομένων
για οποιονδήποτε λόγο κρίνει επαρκή.
Δεν παρέχεται καμία εγγύηση ότι το
Λογισμικό Gracenote ή οι Διακομιστές
Gracenote είναι απαλλαγμένοι
από σφάλματα ή ότι η λειτουργία
του Λογισμικού Gracenote ή των
Διακομιστών Gracenote θα είναι
αδιάλειπτη. Η Gracenote δεν
υποχρεούται να σας παράσχει τους
νέους, βελτιωμένους ή πρόσθετους
τύπους ή κατηγορίες δεδομένων που
ενδέχεται να παρέχει στο μέλλον και
δύναται να διακόψει τις υπηρεσίες
της ανά πάσα στιγμή.
Η GRACENOTE ΑΠΟΠΟΙΕΙΤΑΙ ΚΑΘΕ
ΕΓΓΥΗΣΗΣ, ΡΗΤΗΣ Ή ΣΙΩΠΗΛΗΣ,
ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ,
ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΑ, ΣΙΩΠΗΡΩΝ ΕΓΓΥΗΣΕΩΝ
ΠΕΡΙ ΕΜΠΟΡΕΥΣΙΜΟΤΗΤΑΣ,
ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑΣ ΠΡΟΣ ΕΝΑ
ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ ΣΚΟΠΟ Ή ΤΙΤΛΟ ΚΑΙ
ΜΗ ΠΑΡΑΒΙΑΣΗΣ. Η GRACENOTE ΔΕΝ
ΕΓΓΥΑΤΑΙ ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΟΥ
ΘΑ ΑΠΟΚΟΜΙΣΕΤΕ ΑΠΟ ΤΗ ΧΡΗΣΗ
ΤΟΥ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ GRACENOTE Ή
ΟΠΟΙΟΥΔΗΠΟΤΕ ΔΙΑΚΟΜΙΣΤΗ
GRACENOTE. ΣΕ ΚΑΜΙΑ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ
Η GRACENOTE ΔΕΝ ΦΕΡΕΙ ΕΥΘΥΝΗ
ΓΙΑ ΟΠΟΙΕΣΔΗΠΟΤΕ ΤΥΧΑΙΕΣ Ή
ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΕΣ ΖΗΜΙΕΣ Ή ΓΙΑ ΤΥΧΟΝ
ΔΙΑΦΥΓΟΝΤΑ ΚΕΡΔΗ Ή ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΑ.
© Gracenote, Inc. 2009
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Πρόσθετες πληροφορίες

Προφυλάξεις
Σχετικά με την ασφάλεια
• Εάν οποιοδήποτε στερεό αντικείμενο
ή υγρό εισέλθει στο εσωτερικό του
περιβλήματος, αποσυνδέστε το
σύστημα από το ρεύμα και ζητήστε
από εξειδικευμένο προσωπικό να
το ελέγξει, πριν να το θέσετε ξανά
σε λειτουργία.
• Μην αγγίζετε το καλώδιο ρεύματος
(καλώδιο σύνδεσης με το δίκτυο
ρεύματος) με υγρά χέρια. Η ενέργεια
αυτή ενδέχεται να προκαλέσει
ηλεκτροπληξία.

Σχετικά με τις πηγές
τροφοδοσίας
Εάν δεν πρόκειται να χρησιμοποιήσετε
το σύστημα για μεγάλο χρονικό
διάστημα, φροντίστε να το
αποσυνδέσετε από την πρίζα.
Για να αποσυνδέσετε το καλώδιο
ρεύματος (καλώδιο σύνδεσης με
το δίκτυο ρεύματος), κρατήστε το
σταθερά από το φις. Μην τραβάτε
ποτέ το καλώδιο.

Σχετικά με την τοποθέτηση
• Τοποθετήστε το σύστημα σε μια
θέση με επαρκή εξαερισμό, ώστε να
αποφύγετε την υπερθέρμανσή του.
• Παρά το γεγονός ότι το σύστημα
θερμαίνεται κατά τη διάρκεια της
λειτουργίας, αυτό δεν αποτελεί
βλάβη. Εάν χρησιμοποιείτε
συνεχώς αυτό το σύστημα με
υψηλή ένταση ήχου, η θερμοκρασία
του περιβλήματος στην επάνω,
την πλαϊνή και την κάτω πλευρά
αυξάνεται σημαντικά. Για την
αποφυγή πρόκλησης εγκαύματος,
μην αγγίζετε το περίβλημα.

• Μην τοποθετείτε το σύστημα
σε μαλακή επιφάνεια (χαλιά,
κουβέρτες κ.λπ.) που ενδέχεται
να φράσσει τις οπές αερισμού.
• Μην τοποθετείτε το σύστημα
κοντά σε πηγές θερμότητας, όπως
καλοριφέρ, ή αγωγούς αέρα ή σε
σημεία που εκτίθενται απευθείας
στο ηλιακό φως, σε υπερβολική
σκόνη, μηχανικές δονήσεις
ή κραδασμούς.
• Μην τοποθετείτε το σύστημα σε
επικλινή θέση. Το σύστημα είναι
σχεδιασμένο να λειτουργεί μόνο
σε οριζόντια θέση.
• Κρατήστε το σύστημα και τους
δίσκους μακριά από συσκευές με
ισχυρούς μαγνήτες, όπως φούρνους
μικροκυμάτων ή μεγάλα ηχεία.
• Μην τοποθετείτε βαριά αντικείμενα
επάνω στο σύστημα.
• Μην τοποθετείτε μεταλλικά
αντικείμενα μπροστά από την
πρόσοψη της συσκευής. Ενδέχεται
να περιορίζουν τη λήψη των
ραδιοκυμάτων.
• Μην τοποθετείτε το σύστημα σε
χώρο όπου χρησιμοποιείται ιατρικός
εξοπλισμός. Ενδέχεται να προκληθεί
δυσλειτουργία του ιατρικού
εξοπλισμού.
• Εάν χρησιμοποιείτε βηματοδότη
ή άλλη ιατρική συσκευή,
συμβουλευθείτε τον γιατρό
σας ή τον κατασκευαστή της
ιατρικής σας συσκευής, πριν
χρησιμοποιήσετε τη λειτουργία
του ασύρματου δικτύου LAN.

Σχετικά με τη λειτουργία
Εάν το σύστημα μεταφερθεί
απευθείας από κρύο σε ζεστό χώρο
ή τοποθετηθεί σε ένα δωμάτιο με
πολύ υγρασία, ενδέχεται να υπάρξει
συμπύκνωση υγρασίας στους φακούς
στο εσωτερικό της κύριας μονάδας.
Εάν συμβεί κάτι τέτοιο, το σύστημα
ενδέχεται να μην λειτουργεί σωστά.
Σε αυτήν την περίπτωση, αφαιρέστε
το δίσκο και αφήστε το σύστημα
ενεργοποιημένο για περίπου μισή
ώρα, μέχρι να εξατμιστεί η υγρασία.

Ρύθμιση της έντασης του ήχου
Μην αυξάνετε την ένταση του ήχου,
όταν ακούτε ένα τμήμα με πολύ
χαμηλές στάθμες εισόδου ή χωρίς
ηχητικά σήματα. Διαφορετικά,
ενδέχεται να παρουσιαστεί βλάβη
στα ηχεία, εάν γίνει ξαφνικά
αναπαραγωγή ενός τμήματος
με υψηλή στάθμη.

Καθαρισμός
Καθαρίστε το περίβλημα, τα πάνελ
και τα χειριστήρια με ένα μαλακό
πανί, ελαφρά νοτισμένο σε
ήπιο καθαριστικό διάλυμα. Μην
χρησιμοποιείτε σκληρά σφουγγάρια,
λειαντικές σκόνες ή διαλύτες, όπως
οινόπνευμα ή βενζίνη.

Δίσκοι καθαρισμού,
καθαριστικά δίσκων/φακών
Μην χρησιμοποιείτε δίσκους
καθαρισμού ή καθαριστικά δίσκων/
φακών (συμπεριλαμβανομένων των
προϊόντων σε υγρή μορφή ή τύπου
ψεκασμού). Τα προϊόντα αυτά
ενδέχεται να προκαλέσουν
δυσλειτουργία στη συσκευή.
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Αντικατάσταση εξαρτημάτων
Στις περιπτώσεις κατά τις οποίες
εκτελούνται εργασίες επιδιόρθωσης
στο σύστημα, τα επιδιορθωμένα
εξαρτήματα ενδέχεται να μην
σας επιστραφούν, με σκοπό
να επαναχρησιμοποιηθούν
ή να ανακυκλωθούν.

Χρώμα τηλεόρασης
Εάν τα ηχεία προκαλέσουν
παραμόρφωση χρωμάτων στην οθόνη
της τηλεόρασης, απενεργοποιήστε
την τηλεόραση και ενεργοποιήστε
την μετά από 15 έως 30 λεπτά.
Εάν εξακολουθεί να υπάρχει
παραμόρφωση χρωμάτων,
τοποθετήστε τα ηχεία σε μεγαλύτερη
απόσταση από την τηλεόραση.
ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΣΗΜΕΙΩΣΗ
Προσοχή: Το σύστημα μπορεί να
διατηρεί επ' άπειρον στην οθόνη
της τηλεόρασης μια στατική εικόνα
βίντεο ή μια εικόνα ενδείξεων επί
της οθόνης. Εάν αφήσετε τη στατική
εικόνα βίντεο ή την εικόνα ενδείξεων
επί της οθόνης στην τηλεόρασή
σας για μεγάλο χρονικό διάστημα,
υπάρχει κίνδυνος να προκληθεί
μόνιμη βλάβη στην οθόνη της
τηλεόρασης. Οι τηλεοράσεις με
οθόνη Plasma και οι τηλεοράσεις
προβολής είναι ιδιαίτερα
ευαίσθητες σε αυτό το θέμα.

Μετακίνηση του συστήματος
Πριν να μετακινήσετε το σύστημα,
βεβαιωθείτε ότι δεν έχει τοποθετηθεί
κανένας δίσκος και αποσυνδέστε το
καλώδιο ρεύματος (τροφοδοτικό)
από την πρίζα (κεντρικό δίκτυο).
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Σχετικά με την επικοινωνία
BLUETOOTH
• Οι συσκευές BLUETOOTH πρέπει
να χρησιμοποιούνται σε απόσταση
περίπου 10 μέτρων (χωρίς εμπόδια)
η μία από την άλλη. Το εύρος της
αποτελεσματικής επικοινωνίας
ενδέχεται να μικρύνει υπό τις
ακόλουθες συνθήκες.
– Όταν παρεμβάλλεται κάποιο
πρόσωπο, μεταλλικό αντικείμενο,
τοίχος ή άλλο εμπόδιο ανάμεσα
στις συσκευές με σύνδεση
BLUETOOTH
– Θέσεις όπου είναι εγκατεστημένο
ασύρματο δίκτυο LAN
– Γύρω από φούρνους μικροκυμάτων
που χρησιμοποιούνται
– Θέσεις όπου υφίστανται άλλα
ηλεκτρομαγνητικά κύματα
• Οι συσκευές BLUETOOTH και
ασύρματου δικτύου LAN
(IEEE 802.11b/g) χρησιμοποιούν την
ίδια ζώνη συχνοτήτων (2,4 GHz).
Όταν χρησιμοποιείτε τη συσκευή
BLUETOOTH κοντά σε συσκευή με
δυνατότητα ασύρματου δικτύου
LAN, ενδέχεται να προκληθούν
ηλεκτρομαγνητικές παρεμβολές.
Αυτό θα μπορούσε να οδηγήσει σε
χαμηλότερους ρυθμούς μετάδοσης
δεδομένων, θόρυβο ή αδυναμία
σύνδεσης. Εάν συμβεί κάτι τέτοιο,
δοκιμάστε τις παρακάτω λύσεις:
– Χρησιμοποιήστε αυτήν την κύρια
μονάδα σε απόσταση τουλάχιστον
10 μέτρων από τη συσκευή του
ασύρματου δικτύου LAN.
– Απενεργοποιήστε τον εξοπλισμό
ασύρματου δικτύου LAN όταν
χρησιμοποιείτε τη συσκευή
BLUETOOTH σε απόσταση
μικρότερη των 10 μέτρων.
– Εγκαταστήστε αυτήν την κύρια
μονάδα και τη συσκευή BLUETOOTH
όσο το δυνατό πιο κοντά τη μία
στην άλλη.

• Τα ραδιοφωνικά κύματα που
μεταδίδονται από αυτήν την κύρια
μονάδα ενδέχεται να δημιουργήσουν
παρεμβολές στη λειτουργία
ορισμένων ιατρικών συσκευών.
Δεδομένου ότι αυτές οι παρεμβολές
μπορούν να οδηγήσουν σε κακή
λειτουργία, να απενεργοποιείτε
πάντοτε αυτή την κύρια μονάδα
και τη συσκευή BLUETOOTH στους
παρακάτω χώρους:
– Σε νοσοκομεία, τρένα, αεροπλάνα,
βενζινάδικα και οποιοδήποτε χώρο
όπου ενδέχεται να υπάρχουν
εύφλεκτα αέρια
– Κοντά σε αυτόματες θύρες
ή συναγερμούς πυροπροστασίας
• Αυτή η κύρια μονάδα υποστηρίζει
λειτουργίες ασφαλείας που είναι
συμβατές με την προδιαγραφή του
BLUETOOTH για να διασφαλίζεται
η ασφαλής σύνδεση στη διάρκεια
της επικοινωνίας, όταν γίνεται χρήση
της τεχνολογίας BLUETOOTH.
Εντούτοις, αυτή η ασφάλεια μπορεί
να είναι ανεπαρκής ανάλογα με
τα περιεχόμενα της ρύθμισης και
άλλους παράγοντες, επομένως
να είστε πάντα προσεκτικοί όταν
εκτελείτε επικοινωνία
χρησιμοποιώντας την τεχνολογία
BLUETOOTH.
• Η Sony δεν μπορεί να θεωρηθεί
υπεύθυνη κατά οποιονδήποτε τρόπο
για βλάβες ή άλλη απώλεια, που
οφείλεται σε διαρροές πληροφοριών
στη διάρκεια επικοινωνίας με τη
χρήση της τεχνολογίας BLUETOOTH.
• Η επικοινωνία BLUETOOTH δεν είναι
απαραίτητα εγγυημένη σε όλες τις
συσκευές BLUETOOTH που έχουν
το ίδιο προφίλ με αυτή την κύρια
μονάδα.

• Οι συσκευές BLUETOOTH που είναι
συνδεδεμένες με αυτήν την κύρια
μονάδα πρέπει να είναι συμβατές
με την προδιαγραφή BLUETOOTH
που ορίζεται από την Bluetooth
SIG, Inc., και πρέπει να φέρουν
πιστοποίηση σχετικής
συμβατότητας. Ωστόσο,
ακόμα και όταν μια συσκευή
είναι συμβατή με την προδιαγραφή
BLUETOOTH, ενδέχεται να
υπάρχουν περιπτώσεις όπου τα
χαρακτηριστικά ή οι προδιαγραφές
της συσκευής BLUETOOTH
να καθιστούν αδύνατη τη
σύνδεση ή μπορεί να οδηγούν
σε διαφορετικές μεθόδους ελέγχου,
προβολής ή λειτουργίας.
• Μπορεί να υπάρχει θόρυβος ή ο ήχος
μπορεί να κόβεται, ανάλογα με
τη συσκευή BLUETOOTH που είναι
συνδεδεμένη με αυτήν την κύρια
μονάδα, το περιβάλλον των
επικοινωνιών ή τις επικρατούσες
συνθήκες.
Αν έχετε απορίες ή αντιμετωπίζετε
προβλήματα με το σύστημα,
επικοινωνήστε με τον πλησιέστερο
αντιπρόσωπο της Sony.
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Σημειώσεις για τους
δίσκους
Χειρισμός δίσκων
• Για να παραμείνει ο δίσκος καθαρός,
κρατήστε τον από τα άκρα.
Μην αγγίζετε την επιφάνειά του.
• Μην κολλάτε χαρτιά ή ταινίες
στο δίσκο.

• Μην αφήνετε το δίσκο εκτεθειμένο
απευθείας στο ηλιακό φως ή σε
πηγές θερμότητας, όπως αγωγούς
θερμού αέρα και μην τον αφήνετε σε
σταθμευμένο όχημα σε απευθείας
επαφή με το ηλιακό φως, καθώς
η θερμοκρασία μπορεί να αυξηθεί
σημαντικά στο εσωτερικό του
οχήματος.
• Μετά την αναπαραγωγή,
τοποθετήστε το δίσκο στη θήκη του.

Καθαρισμός
• Πριν από την αναπαραγωγή,
καθαρίστε το δίσκο με ένα πανί
καθαρισμού.
Σκουπίστε το δίσκο, με κινήσεις από
το κέντρο και προς τα έξω.

• Μην χρησιμοποιείτε διαλύτες, όπως
βενζίνη, αραιωτικά, καθαριστικά του
εμπορίου ή αντιστατικά προϊόντα
ψεκασμού που προορίζονται για
δίσκους βινυλίου.
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Το σύστημα αναπαράγει μόνο
τυπικούς, κυκλικούς δίσκους.
Η χρήση άλλων τύπων δίσκων
(π.χ. σε σχήμα κάρτας, καρδιάς
ή αστεριού) ενδέχεται να προκαλέσει
δυσλειτουργία.
Μην χρησιμοποιείτε δίσκους με
προσαρτημένα εμπορικά αξεσουάρ,
όπως ετικέτες ή δακτυλίους.

Τεχνικά
χαρακτηριστικά
Τμήμα ενισχυτή
BDV-N9200W/BDV-N9200WL/
BDV-N7200W/BDV-N7200WL/
BDV-N5200W
ΙΣΧΥΣ ΕΞΟΔΟΥ (ονομαστική)
Μπροστά L/Μπροστά R:
125 W + 125 W (στα 6 Ω, 1 kHz, 1% THD)
ΙΣΧΥΣ ΕΞΟΔΟΥ (αναφοράς)
Μπροστά L/Μπροστά R:
200 W (ανά κανάλι στα 6 Ω, 1 kHz)
Κέντρο:
200 W (στα 6 Ω, 1 kHz)
Υπογούφερ:
200 W (στα 6 Ω, 80 Hz)
Είσοδοι (αναλογικές)
AUDIO IN
Ευαισθησία: 2 V/700 mV
Είσοδοι (ψηφιακές)
TV (Audio Return Channel/OPTICAL)
Υποστηριζόμενα φορμά: LPCM 2CH
(έως 48 kHz), Dolby Digital, DTS
HDMI (IN 1)/HDMI (IN 2)
Υποστηριζόμενα φορμά: LPCM 5.1CH
(έως 48 kHz), LPCM 2CH (έως 96 kHz),
Dolby Digital, DTS

BDV-NF7220
ΙΣΧΥΣ ΕΞΟΔΟΥ (ονομαστική)
Μπροστά L/Μπροστά R:
125 W + 125 W (στα 6 Ω, 1 kHz, 1% THD)
ΙΣΧΥΣ ΕΞΟΔΟΥ (αναφοράς)
Μπροστά L/Μπροστά R:
200 W (ανά κανάλι στα 6 Ω, 1 kHz)
Υπογούφερ:
200 W (στα 6 Ω, 80 Hz)
Είσοδοι (αναλογικές)
AUDIO IN
Ευαισθησία: 2 V/700 mV
Είσοδοι (ψηφιακές)
TV (Audio Return Channel/OPTICAL)
Υποστηριζόμενα φορμά: LPCM 2CH
(έως 48 kHz), Dolby Digital, DTS
HDMI (IN 1)/HDMI (IN 2)
Υποστηριζόμενα φορμά: LPCM 5.1CH
(έως 48 kHz), LPCM 2CH (έως 96 kHz),
Dolby Digital, DTS

Τμήμα HDMI
Βύσμα σύνδεσης
Τύπος A (19 ακίδων)

Σύστημα BD/DVD/Super Audio CD/CD
Σύστημα μορφής σήματος
NTSC/PAL

Τμήμα USB
Θύρα (USB):
Τύπος A (Για σύνδεση μνήμης USB,
συσκευής ανάγνωσης καρτών
μνήμης, ψηφιακής φωτογραφικής
μηχανής και ψηφιακής
βιντεοκάμερας)

Τμήμα δικτύου LAN
Ακροδέκτης δικτύου LAN (100)
Ακροδέκτης 100BASE-TX

Τμήμα ασύρματου δικτύου LAN
Συμμόρφωση με πρότυπα
IEEE 802.11 a/b/g/n
Ζώνη συχνοτήτων
2,4 GHz, 5 GHz
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Τμήμα BLUETOOTH
Σύστημα επικοινωνίας
Έκδοση προδιαγραφής
BLUETOOTH: 3.0
Έξοδος
Ισχύς προδιαγραφής BLUETOOTH
Κλάση 2
Μέγιστο εύρος επικοινωνίας
Εμβέλεια περίπου 10 m1)
Ζώνη συχνοτήτων
2,4 GHz
Μέθοδος διαμόρφωσης
FHSS (Διασπορά φάσματος
μεταπήδησης συχνότητας)
Συμβατά προφίλ BLUETOOTH profiles2)
A2DP 1.2 (Σύνθετο προφίλ διανομής
ήχου)
AVRCP 1.3 (Προφίλ τηλεχειριστηρίου
ήχου βίντεο)
Υποστηριζόμενοι κωδικοποιητές3)
SBC4), AAC
Ρυθμός μετάδοσης (A2DP)
20 Hz – 20.000 Hz (Συχνότητα
δειγματοληψίας 44,1 kHz, 48 kHz)
1)

Το πραγματικό εύρος διαφέρει
ανάλογα με παράγοντες όπως
εμπόδια ανάμεσα σε συσκευές,
μαγνητικά πεδία γύρω από φούρνο
μικροκυμάτων, στατικό ηλεκτρισμό,
ασύρματο τηλέφωνο, ευαισθησία
λήψης, απόδοση κεραίας, λειτουργικό
σύστημα, εφαρμογή λογισμικού κ.λπ.
2) Τα συνήθη προφίλ BLUETOOTH
υποδεικνύουν το σκοπό της
επικοινωνίας BLUETOOTH μεταξύ
συσκευών.
3)
Κωδικοποιητής: Συμπίεση σήματος
ήχου και φορμά μετατροπής
4) Κωδικοποιητής Subband

Τμήμα ραδιοφωνικού δέκτη FM
Σύστημα
Ψηφιακός συνθέτης PLL quartzlocked
Εύρος συντονισμού
87,5 MHz – 108,0 MHz
(βήμα των 50 kHz)
Κεραία (εξωτερική)
Ενσύρματη κεραία FM
Ακροδέκτες κεραίας
75 Ω, χωρίς εξισορρόπηση
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Ηχεία
Μπροστινά (SS-TSB133)/Surround
(SS-TSB138) για το μοντέλο
BDV-N9200W
Μπροστινά (SS-TSB134)/Surround
(SS-TSB139) για το μοντέλο
BDV-N9200WL
Διαστάσεις (Π/Υ/Β) (κατά προσ.)
102 mm × 705 mm × 71 mm
(τμήμα τοποθέτησης σε τοίχο)
270 mm × 1.200 mm × 270 mm
(ολόκληρο ηχείο)
Βάρος (περίπου)
SS-TSB133/SS-TSB138:
1,9 kg (τμήμα τοποθέτησης
σε τοίχο)
4,2 kg (ολόκληρο ηχείο)
SS-TSB134/SS-TSB139:
2,0 kg (τμήμα τοποθέτησης
σε τοίχο με καλώδιο ηχείου)
4,4 kg (ολόκληρο ηχείο)

Μπροστινά (SS-TSB135) για το
μοντέλο BDV-N7200W/BDV-NF7220
Surround (SS-TSB140) για το μοντέλο
BDV-N7200W
Μπροστινά (SS-TSB136)/Surround
(SS-TSB141) για το μοντέλο
BDV-N7200WL
Διαστάσεις (Π/Υ/Β) (κατά προσ.)
100 mm × 450 mm × 57 mm
(χωρίς βάση)
147 mm × 455 mm × 147 mm (με βάση)
Βάρος (περίπου)
SS-TSB135/SS-TSB140:
1,1 kg (χωρίς βάση)
1,2 kg (με βάση)
SS-TSB136/SS-TSB141:
1,2 kg (χωρίς τη βάση,
μαζί με το καλώδιο του ηχείου)
1,3 kg (με τη βάση)

Μπροστινά (SS-TSB137) για το
μοντέλο BDV-N5200W
Διαστάσεις (Π/Υ/Β) (κατά προσ.)
91 mm × 275 mm × 96 mm
Βάρος (περίπου)
0,71 kg (με το καλώδιο του ηχείου)

Surround (SS-TSB142) για το μοντέλο
BDV-N5200W
Διαστάσεις (Π/Υ/Β) (κατά προσ.)
90 mm × 205 mm × 91 mm
Βάρος (περίπου)
0,58 kg (με το καλώδιο του ηχείου)

Κεντρικό (SS-CTB125) για τα μοντέλα
BDV-N9200W/BDV-N7200W
Κεντρικό (SS-CTB126) για τα μοντέλα
BDV-N9200WL/BDV-N7200WL
Διαστάσεις (Π/Υ/Β) (κατά προσ.)
365 mm × 73 mm × 77 mm
Βάρος (περίπου)
1,1 kg

Κεντρικό (SS-CTB127) για το μοντέλο
BDV-N5200W
Διαστάσεις (Π/Υ/Β) (κατά προσ.)
240 mm × 90 mm × 85 mm
Βάρος (περίπου)
0,58 kg (με το καλώδιο του ηχείου)

Υπογούφερ (SS-WSB126) για
τα μοντέλα BDV-N9200W/
BDV-N7200W/BDV-NF7220
Υπογούφερ (SS-WSB127) για
τα μοντέλα BDV-N9200WL/
BDV-N7200WL
Διαστάσεις (Π/Υ/Β) (κατά προσ.)
SS-WSB126:
265 mm × 430 mm × 265 mm
SS-WSB127:
265 mm × 425 mm × 265 mm
Βάρος (περίπου)
SS-WSB126: 6,3 kg
SS-WSB127: 6,2 kg

Γενικά
Κύρια μονάδα
Απαιτήσεις ισχύος
220 V – 240 V AC, 50/60 Hz
Κατανάλωση ισχύος
Ενεργό: 95 W (HBD-N9200W/
HBD-N7200W/HBD-5200W)
105 W (HBD-N9200WL/
HBD-N7200WL)
85 W (HBD-NF7220)
Αναμονή:
0,3 W (Σε λειτουργία
εξοικονόμησης ενέργειας.
Για λεπτομέρειες σχετικά με
τη ρύθμιση, ανατρέξτε στις
Οδηγίες χρήσης στην παρακάτω
διαδικτυακή τοποθεσία:
http://support.sony-europe.com/)
1,7 W (Όταν τα στοιχεία
[Απομακρυσμένη έναρξη],
[NFC] και [Ρύθμιση λειτουργίας
Bluetooth] είναι ρυθμισμένα σε
[Ενεργό] και το στοιχείο
[Λειτουργία γρήγορης έναρξης]
είναι ρυθμισμένο σε [Ανενεργό].)
Διαστάσεις (Π/Υ/Β) (κατά προσ.)
480 mm × 78 mm × 212,5 mm
συμπεριλαμβανομένων των
εξαρτημάτων που προεξέχουν
Βάρος (περίπου)
3,1 kg

Υπογούφερ (SS-WSB128) για το
μοντέλο BDV-N5200W
Διαστάσεις (Π/Υ/Β) (κατά προσ.)
225 mm × 365 mm × 345 mm
Βάρος (περίπου)
5,8 kg (με το καλώδιο του ηχείου)
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Ενισχυτής ήχου surround
(TA-SA500WR) για τα μοντέλα
BDV-N9200W/BDV-N7200W
Ενισχυτής ήχου surround
(TA-SA600WR) για τα μοντέλα
BDV-N9200WL/BDV-N7200WL
Ενισχυτής ήχου surround
(TA-SA700WR) για το μοντέλο
BDV-N5200W
Τμήμα ενισχυτή
TA-SA500WR/TA-SA600WR:
ΙΣΧΥΣ ΕΞΟΔΟΥ (αναφοράς)
Ηχείο ήχου surround L/surround R:
200 W (ανά κανάλι στα 6 Ω, 1 kHz)
TA-SA700WR:
ΙΣΧΥΣ ΕΞΟΔΟΥ (αναφοράς)
Ηχείο ήχου surround L/surround R:
100 W (ανά κανάλι στα 6 Ω, 1 kHz)
Ονομαστική σύνθετη αντίσταση:
6Ω
Σύστημα επικοινωνίας
Προδιαγραφή ασύρματου ήχου
έκδοση 3.0
Ζώνη συχνοτήτων
5,2 GHz, 5,8 GHz
Μέθοδος διαμόρφωσης
DSSS
Απαιτήσεις ισχύος
220 V – 240 V AC, 50/60 Hz
Κατανάλωση ισχύος
Ενεργό: 55 W (TA-SA500WR)
70 W (TA-SA600WR)
45 W (TA-SA700WR)
Κατανάλωση ισχύος σε αναμονή
0,5 W (κατάσταση αναμονής)
0,3 W (ανενεργό)
Διαστάσεις (Π/Υ/Β) (κατά προσ.)
200 mm × 64 mm × 211,5 mm
Βάρος (περίπου)
1,3 kg
Ο σχεδιασμός και οι προδιαγραφές
μπορεί να αλλάξουν χωρίς
προειδοποίηση.
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