
Hjemmebiograf med fremtidens trådløse 
teknologi.
Det nye Harman Kardon BDS 785SW er et højtydende 5.1-kanals 
Blu-ray-hjemmebiografsystem med 4K og 525 watt, der kombinerer 
traditionelle og nye digitale medieteknologier. Opskaler Blu-Rays og 
hjemmebiograf-komponenter til forbløffende 4K-videoopløsning på 
dit UHD TV. Eller afspil direkte fra Spotify Connect, Bluetooth®, Airplay, 
DLNA og indbyggede apps som YouTube. BDS 785SW har omfattende 
lyd- og videounderstøttelse til alle dine mediebehov og er det perfekte 
midtpunkt i fremtidens forbundne hjem.

Funktioner
  Fuldt integreret hjemmebiografsystem, der understøtter både 

traditionelle og kommende medier

 Kraften fra Spotify er indbygget

  Hjemmebiograf på 525 W med højttalere og aktiv subwoofer

 Apple AirPlay, Bluetooth® med MultiConnect- og  
 DLNA 1.5-teknologi

 Indbygget Wi-Fi-netværksfunktion

 Flere forskellige HDMI-tilslutninger med 3D, Audio Return Channel  
 (ARC) og MUHL™-grænseflade

 USB-port på frontpanelet

 Automatisk lydkalibrering med EzSet/EQ III

 Nem kontrol og navigation i din hjemmebiograf
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Fuldt integreret hjemmebiografsystem, der 
understøtter både traditionelle og kommende 
medier
BDS 785SW-systemet er en alt i én-underholdningsløsning, 
der kombinerer traditionelle medier som cd, dvd, Blu-ray 
og radio med digitale teknologier såsom streamet lyd og 
forbundne tjenester. Opgrader dine Blu-Rays, dvd’er og 
kildekomponenter til funklende 4K-videoopløsning på dit 
UHD-tv. 

Kraften fra Spotify er indbygget
Spotify er verdens mest populære tjeneste til streaming 
af musik. Hvis du abonnerer på Spotify Premium, kan du 
synkronisere din nye BDS-receiver med din telefon eller 
tablet. Og fordi Spotify er indbygget i din BDS-receiver, kan 
du stadig modtage opkald og benytte andre apps – uden 
at afbryde musikken.
Prøv Spotify uden beregning
Prøv Spotify Premium gratis i 30 dage. Se mere på: spotify.
com/connect.

Hjemmebiograf på 525 W med højttalere og aktiv 
subwoofer
BDS 785SW leverer 525 watts effekt til dit 
hjemmebiografsystem med 5.1 kanaler. Den nøjagtige og 
dynamiske lyd med optimal klarhed og realisme, selv ved 
høje lydniveauer, sikres af en digital strømforsyning, som 
giver forstærkeren den fornødne muskelkraft uden at gå 
på kompromis med miljøet. Til forskel fra konventionelle 
udadvendte subwoofere sender BDS 785SW’s 200 watt 
8” aktive subwoofer lyden nedad, så gulvet udnyttes til 
forbedret basrespons.

Apple AirPlay, Bluetooth® med MultiConnect- og 
DLNA 1.5-teknologi
BDS 785SW kan trådløst afspille lyd fra stort set enhver bærbar 
enhed. Computere med iTunes, iPad, iPhone og iPod kan 
bruge den indbyggede AirPlay-teknologi, mens Bluetooth®-
teknologien, som er integreret med HARMAN TrueStream 
og MultiConnect, lader dig afspille musik fra næsten enhver 
tablet, smartphone eller bærbar pc. Med MultiConnect 
behøver du ikke afbryde én afspiller, før du starter den 
næste. BDS 785SW er desuden DLNA 1.5-kompatibel med 
musik, fotos og video, så du kan levere indhold over dit 
hjemmenetværk på mange forskellige måder.

Indbygget Wi-Fi-netværksfunktion
BDS 785SW forbindes til dit hjemmenetværk uden 
behov for et kabel til din router. Opret nem forbindelse til 
tjenester som YouTube, Spotify Connect, AirPlay, DLNA, 
receiveropdateringer og ekstra BD-Live™-indhold til dine 
Blu-ray film.

Flere forskellige HDMI-tilslutninger med 3D, Audio 
Return Channel (ARC) og MUHL™-grænseflade
Tre HDMI-indgange med 3D og 30/36 bit Deep Color 
leverer ægte HD-digitalvideo op til 4K med hi-fi-lyd via et 
enkelt kabel. Få glæde af tabsfri video- og lydkvalitet uden 
formatkonvertering – med rendyrket Hollywood-spænding. 
BDS 785SW’s Mobile High-Definition Link™-grænseflade 
(MUHL™) giver dig HD lyd-/videoindhold direkte fra dit 
kamera, telefon eller tablet eller en Roku Streaming Stick™. 
Du kan sende lyd fra dit tv til BDS 785SW uden ekstra kabler 
ved brug af HDMI Audio Return Channel (ARC).

USB-port på frontpanelet
Få glæde af flere slags lydafspilning med BDS 785SW’s USB-
port på fronten. Tilslut en iPhone, iPad, iPod eller USB-stick 
for at afspille dine yndlingsnumre gennem receiveren. 
Eller afspil et komplet udvalg af video- og billedformater 
fra kompatible USB-drev, herunder MPEG-1, MPEG-2, MP3, 
WMA og JPEG.

Automatisk lydkalibrering med EzSet/EQ III
HARMAN’s EzSet/EQ™ III teknik justerer lydstyrken, 
højttalerafstanden og klangbilledet med stor præcision. 
På den måde kan du optimere højttalersystemets lyd til dit 
lokale. Kalibreringen afvikles med brugervenlige menuer 
og en mikrofon, så du får den bedst mulige lyd til netop 
dine omgivelser. 

Nem kontrol og navigation i din hjemmebiograf
BDS 785SW leveres med brugervenlig kontrol og navigation. 
Styr din hjemmebiograf med den programmerbare 
fjernbetjening (IR) eller med Harman Kardons 
fjernbetjenings-app til iOS®- eller Android-produkter. Den 
klare skærmvisning hjælper dig gennem opsætningen og 
betjeningen, så du hurtigt kan bladre gennem dine musik- 
og onlinetjenester med detaljerede albumomslag og 
tilhørende oplysninger.  
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Hvad er der i æsken
• 1 stk. Harman Kardon BDS 580S
• 1 stk. HKTS 30WQ-højttalersystem
• 1 stk. programmerbar fjernbetjening
• 1 stk. EzSet/EQ III-mikrofon med 6,7 m kabel
• 2 stk. AAA-batterier
• 1 stk. FM-radioantenne
• 2 stk. trådløse netværksantenner
• 1 stk. 1,8 m områdespecifikt IEC-strømkabel
• 1 stk. 0,9 m HDMI-kabel
• 5 stk. højttalerkabler
• 1 stk. subwooferkabel
• 4 stk. satellithøjttalerbeslag 

Tekniske specifikationer 
Fysiske tilslutninger  
•  HDMI-indgange: 3 (1 med MHL)
•  HDMI-udgange: 1 stk. (med HDMI ARC)
•  Digitale lydindgange: 3
•  Analoge lydindgange: 2
•  USB-indgang: 1

Lyd  
• Samlet systemeffekt: 525 watt
•  Kontinuerlig gennemsnitseffekt, stereotilstand: 65 W 

pr. kanal, 20 Hz - 20 kHz ved <1 % samlet harmonisk 
forvrængning, begge kanaler drevet i 6 ohm

• Subwoofereffekt: 200 watt
• Signal til støj-forhold (IHF-A): –90 dB
• Frekvensområde ved 1 W (±0,5 dB): 20 Hz - 20 kHz

FM-radio
• Frekvensområde: 87,5 MHz - 108,0 MHz (USA og EU)
• Anvendelig IHF-følsomhed: >14 dBf
• Forvrængning (mono/stereo): 0,3 %/0,5 %

Disk-afspiller
•  Understøttede diskformater: Diske af typen 5” (12 cm) 

eller 3” (8 cm) BD-Video (enkelt eller dobbelt lag), dvd-
video, dvd+r/+rw, dvd-r/-rw, cdda (cd-lyd), cd-r/rw

•  Lydformater: Dolby® Digital, Dolby® Digital Plus, Dolby® 
TrueHD®, DTS Digital®, PCM, WMA (kun DRM-fri version): 
WMA9, CBR ved 192 kbps, VBR ved 355 kbps, MP3: 
Bithastigheder på 32-320 kbps, herunder variabel 
bithastighedskodning

•  Stillbilledformat: JPEG
•  Videosignalsystem: PAL
•  Frekvensområde: 20 Hz - 20 kHz, ±0,5 dB
•  Signal til støj-forhold: –90 dB (A-vægtet)
•  Dynamikområde: 90 dB (16 bit)
•  Samlet harmonisk forvrængning ved 1 kHz: 0,1 % 
•  (Dvd/cd)
•  Wow og flutter: Under målbare grænser

Video
• Tv-format: PAL

• HDMI™-version: 1.4b med 3-D og 30/36 bit dybe farver

Generelle specifikationer
•  Strømkrav: 100-240 V AC, 50/60Hz
•   Strømforbrug: <0,5 W (standby), 90 W maks.
•  Kildeenhedens mål: 400,2 mm (L) x 283,8 mm (B) x  

78,5 mm (H)
•  Kildeenhedsvægt: 3,56 kg
•  Satellitmål: 88 mm (L) x 110 mm (B) x 299 mm (H)
•  Satellitvægt: 1,5 kg
•  Subwoofermål: 267 mm (L) x 267 mm (B) x 353 mm (H)
•  Subwoofervægt: 9 kg
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