
Oplev en 4K-hjemmebiograf, der overgår dine 
forventninger – ikke dit budget.
Det nye BDS 635 fra Harman Kardon er et komplet 3D Blu-ray Disc™-
system med 5.1 kanaler, 350-watt, 4K-opskalering, Wi-Fi® og Bluetooth®-
teknologi. Her får du Harman Kardons prisbelønnede design og 
ydeevne i et slankt, integreret lydsystem med 5.1 kanaler og den nyeste 
teknologi til trådløs afspilning. Du kan opskalere Blu-Ray diske til den 
fine 4K-opløsning, der matcher dit UHD-tv og afspille musik trådløst 
via Bluetooth og Wi-Fi - eller fra indbyggede apps såsom YouTube. Hvis 
du supplerer med Harman Kardon Adapt, kan anlægget nemt indgå i 
det trådløse Harman Kardon HD-lydsystem, der fylder alle hjemmets 
værelser med musik.

Funktioner
 5 x 50 watt forstærkerkanaler

 Pladsbesparende subwoofer med 100 watt

 Fuldt integreret 3D Blu-Ray-hjemmebio-system med 4K-opskalering

 Bluetooth® Wi-Fi®- og DLNA 1.5-teknologi

 Nem adgang til internet-tjenester

 To HDMI-indgange med 3D, Audio Return Channel (ARC)

 USB-port på fronten

 Afkodning af Dolby TrueHD og DTS-HD Master Digital Surround

 Indbygget FM-radio med 30 faste stationer og vTuner-internetradio

 HD brugerflade

  Fjernbetjening fra kompatible mobiltelefoner og tablets med iOS 
og Android

 Mulighed for trådløs lyd i alle rum med Harman Kardon Adapt
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5 x 50 watt forstærkerkanaler
De fem forstærkere med 50 watt pr. kanal forsyner højttalerne, 
som har dobbelte stemme-optimerede mellemtone-enheder 
og dome-diskanter med konsistent lyd. Denne kombination 
af forstærker og højttalere giver en dramatisk forbedring af 
klarheden og realismen ved retningsbestemte lyde, selv ved høj 
lydstyrke.

Pladsbesparende subwoofer med 100 watt
Til forskel fra konventionelle, fremadvendte subwoofere sender 
BDS 635’s 8-tommer subwoofer med 100 watt lyden nedad, så 
gulvet udnyttes til at opnå en forbedret basrespons. Kontroller 
til lydstyrke, fase og basboost gør det nemt at synkronisere 
basniveauet med satellitterne og finjustere systemets ydelse. 

Fuldt integreret 3D Blu-Ray-hjemmebio-system med 
4K-opskalering
BDS 635 er en komplet underholdningsløsning med to 
matchende højttalere og en nedadvendt subwoofer på 100 watt. 
Systemet indeholder alt, du skal bruge for at få imponerende 
video og lyd fra stort set enhver film- eller musikkilde. Du får det 
bedste fra begge verdener: Ydelsen fra separate komponenter 
og brugervenligheden fra et fuldt integreret hjemmebiograf-
system. Hvis du har et UHD-tv, kan BDS 635 opskalere dine Blu-
Ray diske til 4K-opløsning og give dig en endnu bedre oplevelse.

Bluetooth® Wi-Fi®- og DLNA 1.5-teknologi
BDS 635 kan trådløst afspille lyden fra bærbare enheder via 
Bluetooth® og Wi-Fi® med MultiConnect, som skaber forbindelse 
til næsten enhver tablet, smartphone eller bærbar computer. Med 
MultiConnect behøver du ikke afbryde forbindelsen til en enhed 
for at afspille fra en anden. Desuden er BDS 635 kompatibel med 
DLNA 1.5, som giver rig mulighed for at nyde musik, fotos og 
video over hjemmets netværk.

Nem adgang til internet-tjenester
De komplette netværksforbindelser giver hurtig adgang til dit 
foretrukne indhold fra indbyggede apps, som bl.a. omfatter 
YouTube™ (hvor det er tilgængeligt).

To HDMI-indgange med 3D, Audio Return Channel (ARC)
To HDMI-indgange med 3D og 30/36 bit Deep Color leverer ægte 
HD-video i opløsninger op til 1080p med hi-fi-lyd via et enkelt 
kabel. Du undgår kvalitetstab som følge af formatkonverering 
- og får i stedet rendyrket Hollywood-spænding, sådan som 
producenterne havde tænkt sig det. Lyden fra dit tv kan overføres 
til BDS 635 uden ekstra kabler ved brug af HDMI Audio Return 
Channel (ARC).

USB-port på fronten
Den frontvendte USB-port giver nem adgang til fotos, musik og 
film - uden behov for en ekstern adapter elle trådløs forbindelse. 

Tilslut blot en USB-stick for at afspille en lang række video- og 
billedformater fra kompatible USB-drev, herunder MPEG-1, MPEG-
2, MP3, WMA og JPEG.

Afkodning af Dolby TrueHD og DTS-HD Master Digital 
Surround
HD-lyden matcher den digitale videokvalitet fra Blu-ray formatet, 
så du kan nyde det fulde potentiale fra filmlydspor med Dolby 
TrueHD og DTS Digital Surround. Uanset den valgte indstilling 
kan du glæde dig over den forbløffende lydkvalitet fra BDS 635 
og få fuldt udbytte af hele dit anlæg.

Indbygget FM-radio med 30 faste stationer og vTuner-
internetradio
BDS 635 stiller ind på alle dine foretrukne FM-radiostationer, mens 
det elegante display på frontpanelet viser, hvad du lytter til. Gem 
dine yndlingskanaler blandt de 30 faste stationer, eller brug den 
automatiske funktion, der finder og gemmer alle tilgængelige 
stationer. Få glæde af internetradio i din hjemmebiograf uden 
besvær med den indbyggede vTuner-app.

HD brugerflade
BDS 635 er udstyret med en ny og intelligent brugerflade, der giver 
dig en bedre oplevelse og forenkler processen med opsætning 
og afspilning. Startskærmens integrerede musiksystem giver 
øjeblikkelig kontrol over lyden og viser albumomslag og 
metadata under afspilningen. Et flot HD-display på fronten af BDS 
635 giver hurtig adgang til indhold, så du ikke behøver tænde 
tv’et eller finde fjernbetjeningen frem.

Fjernbetjening fra kompatible mobiltelefoner og tablets 
med iOS og Android
App’en Harman Kardon Remote, som kan hentes fra iTunes 
App Store til iOS®-enheder og fra Google™ Play til kompatible 
Android-produkter, lader dig styre BDS 635 fra en kompatibel 
mobiltelefon eller tablet - uden at du skal finde fjernbetjeningen 
frem. App’en er også det perfekte værktøj til organisering og 
afspilning af musik fra din mobile enhed og hjemmets netværk.

Mulighed for trådløs lyd i alle rum med Harman Kardon 
Adapt
Hvis du har trådløse højttalere fra Harman Kardon, f.eks. Omni 10 
eller Omni 20, er det nemt at få musikken til at følge dig rundt 
i dit hjem. Harman Kardon Adapt er det perfekte ekstraudstyr 
til BDS 635. Når du kobler den til BDS-lydudgangen, bliver din 
hjemmebiograf en integreret del af det trådløse HD-lydsystem 
fra Harman Kardon.
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Hvad er der i æsken

1 stk. Harman Kardon BDS 535

1 stk. HKTS 635-højttalersystem

1 stk. Fjernbetjening med 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

5 stk. satellithøjttaler-beslag

Tekniske specifikationer

Afsnit om fysiske tilslutninger
• HDMI-indgange: 2 stk.

• HDMI-udgange: 1 stk. (med HDMI ARC)

• Digitale lydindgange: 2 stk.

• Analoge lydindgange: 2 stk.

• USB-indgang: 2 stk.

• Digitale lydudgange: 1 stk.

• Analoge lydudgange: 1 stk.

Lyd
• Samlet systemeffekt: 350 watt

• Kontinuerlig gennemsnitseffekt, stereotilstand: 50 W 
pr. kanal, 20 Hz - 20 kHz ved <1 % samlet harmonisk 
forvrængning, begge kanaler drevet i 8 ohm

• Subwoofereffekt: 100 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 %
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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

• Videoopskalering: 4K UHD

• Lydformater: Dolby® Digital, Dolby® Digital Plus, Dolby® 
TrueHD, DTS Digital® Surround, DTS-HD High Resolution, 
DTS-HD Master Audio, PCM, WMA, WAV, AAC, MP3, FLAC

• 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 (dvd/cd): 0,1 %

• 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: 101-240 V AC, 50/60Hz

• Strømforbrug: <0,5 W (standby), 90 W maks.

• Kildeenhedsmål (L x B x H): 400 mm (L) x 301 mm (B) 
x 80 mm (H)

• Kildeenhedsvægt: 3,5 kg

• Satellitmål: 92 mm (L) x 100 mm (B) x 167 mm (H)

• Satellitvægt: 0,7 kg

• Subwoofermål: 267 mm (L) x 267 mm (B) x 353 mm (H)

• Subwoofervægt: 7 kg
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