
HD 3700 
CD-AFSPILLER I HI-FI-KVALITET

En cd-afspiller i hi-fi -kvalitet, skabt til at levere smuk lyd.
HD 3700 er det defi nitive svar på cd-lytning i det 21. århundrede. Takket være en 

førsteklasses digital-til-analog-konverter får du rendyrket lyd med et overlegent 

dynamikområde, der eliminerer harmonisk forvrængning. Med slankt design og 

eff ektiv lydkontrol er HD 3700 den perfekte makker til stereoreceiverne HK 3700 

og HK 3770. Ud over almindelige cd’er afspiller den beslægtede formater som 

cd-r og cd-rw, og via USB-indgangen kan du afspille MP3- og WMA-fi ler. Den 

medfølgende fj ernbetjening giver nem kontrol over de mange funktioner.

Funktioner
 Præcisionsudviklet elektronik leverer ren digital-til-analog lyd

 Det ultimative inden for stilrent design

 Fjernbetjeningen giver nem kontrol med afspilningen

 Designet til Harman Kardons stereoreceivere

 Det ideelle supplement til din Harman Kardon-lydoplevelse

 Afspilning af cd’er er kun begyndelsen

 Nem og intuitiv betjening



Fordele

• HD 3700’s førsteklasses digital-til-analog-konverter og 
Harman Kardons elektroniske design leverer en 
cd-lydkvalitet, som overgår alt andet.

•	 HD 3700 lyder ikke blot fantastisk – den har også et 
udseende, der får alle til at stoppe op. Den elegante finish, 
og det klare VFD-display, der viser oplysninger om musikken 
(ID3), lyser op i en enhver indretning.

•	 Med den brugervenlige fjernbetjening styrer du let rundt i 
musikken.

•	 Når HD 3700 kombineres med stereoreceiverne HK 3700 eller 
HK 3770, leverer den en rendyrket cd-oplevelse i hi-fi-kvalitet.

•	 HD 3700 deler design og fysisk bredde med stereoreceiverne 
HK 3700 og HK 3770, som vil være det perfekte match.

•	 HD 3700 afspiller ikke blot standard-cd’er. Den understøtter 
også diskformaterne cd-r og cd-rw, ligesom den kan spille 
WMA og MP3 fra et USB-flashlager.

•	 Du behøver ingen uddannelse i lydteknik for at oprette den 
perfekte playliste. Med HD 3700 kan du spille sangene i 
netop den rækkefølge, du ønsker - eller bare helt tilfældigt

Hvad er der i æsken:

1 stk. HD 3700 cd-afspiller 

1 stk. fjernbetjening (batterier medfølger) 

1 stk. Strømkabel 

1 stk. analogt RCA-stereokabel 

1 stk. optisk kabel 

1 stk. lynguide 

1 stk. sikkerhedsark 

2 Strømkabler  

1 Garantikort  

Lyd

Digital/analog-konverter (DAC) : 24-bit/192kHz Cirrus Logic® 
  WM8740

Frekvensområde : 16 Hz - 20 kHz (+/- 0,2 dB)

Samlet harmonisk  
forvrængning (THD) : < 0,009% ved 1 kHz

Dynamikområde : > 95 dB

Signal til støj-forhold : 105 dB

Kanaladskillelse : > 100 dB

Linjeudgangsniveau : 2,0 V

Strøm

Strømforsyning : 100-240V AC strømforsyning 
  med switch mode

Strømforbrug i standby : < 0,5 W

Effektoutput (nominelt) : 20 W

Disk

Understøttede diskformater : CD, CD-R, CD-RW, MP3, WMA

Cd-størrelser : Standard- og minidiske 
  i formaterne 12 cm og 8 cm

ID3-tekstvisning : Ja

USB-indgang

Understøttede lydormater : MP3, WMA

Understøttede filsystemer : FAT 32

ID3-tekstvisning : Ja

Kontrol

IR-fjernbetjening : Medfølger

Bagpanel 3,5 mm  
IR-kontrolindgang : 1 

Bagpanel 3,5 mm  
IR-kontroludgang : 1 

Fysiske egenskaber 
Produktmål : 75,29 mm x 440 mm x 332 mm 
Vægt : 3,8 kg
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