
Kotiteatteri herää eloon huomisen langattoman 
HD-teknologian kanssa.
Uusi Harman Kardon BDS 385S on korkeasuoritteinen 2.1-kanavainen, 
330 watin, 4K Blu-ray kotiteatterijärjestelmä, joka saumattomasti 
kattaa jaon perinteisten ja digitaalisen median teknologioiden 
välillä. Voit skaalata Blu-Ray -levykkeet ja kotiteatterijärjestelmän osat 
suurenmoiseen 4K -videoresoluution UHD-TV:llesi. Tai suoratoista 
sisältöä langattomasti ominaisuuksilla Spotify Connect, Bluetooth®, 
Airplay, DLNA ja sisäänrakennetut sovellukset, kuten YouTube.  BDS 385S 
tarjoaa laajan ääni- ja videotuen kaikelle mediallesi. Se on lopullinen 
ääniratkaisu, joka sijoittautuu parhaiten huomisen kodin keskelle.

Ominaisuudet
  Täysin integroitu kotiteatterijärjestelmä tukee perinteistä ja 

seuraavan sukupolven mediaa

  Kaikki Spotifyn teho, sisään rakennettuna

  330 watin kotiteatteri kaiuttimilla ja aktiivisubbarilla

  Apple AirPlay, Bluetooth®, jossa MultiConnect ja DLNA 1.5 
-teknologia

  Sisäänrakennettu Wi-Fi-verkkoyhteys

  Useat HDMI-liitännät 3D, Audio Return Channel (ARC) ja MHL™ 
-liittymällä

  Etupaneelin USB-portti

  EzSet/EQ III kotiteatterin äänen automaattinen kalibrointi

  Ohjaa ja navigoi kotiteatteriasi helposti
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Täysin integroitu kotiteatterijärjestelmä tukee perinteistä 
ja seuraavan sukupolven mediaa

BDS 385S on kokonaisvaltainen viihderatkaisu, joka tarjoaa 
puuttuvan linkin perinteisen median, kuten CD:n, DVD:n 
Blu-rayn sekä radion ja digitaalisten teknologioiden, kuten 
suoratoiston välillä. Päivitä Blu-ray -levykkeesi, DVD:t ja 
lähdekomponenttivideosi laatu upeaan 4K-videoresoluutioon 
UHD-televisiosi näytölle. 

Kaikki Spotifyn teho, sisään rakennettuna

Spotify on maailman suosituin musiikin suoratoistopalvelu. 
Jos tilaat Spotify Premiumin, voit synkronoida uuden 
BDS-vastaanottimesi, puhelimellasi tai taulutietokoneellasi. 
Koska Spotify on sisäänrakennettu BDS-vastaanottimeesi, voit 
yhä vastata myös puheluihin tai käyttää muita sovelluksia –
musiikki ei koskaan lopu.

Kokeile Spotify-sisältöä ilmaiseksi

Kokeillaksesi Spotify Premium -sisältöä ilmaiseksi 30 päivän 
ajan, tai lukeaksesi Connectista, siirry sivulle spotify.com/
connect.

330 watin kotiteatteri kaiuttimilla ja aktiivisubbarilla

BDS 385S toimittaa 330 wattia tehoa 2.1-kanavaiseen 
kotiteatterijärjestelmääsi. Varmistaaksesi tarkimman ja 
dynaamisimman äänen parannetulla selkeydellä ja todellisuudella 
– jopa korkeimmalla äänenvoimakkuudella – digitaalinen 
virtalähde takaa vahvistimillesi “lihaksen” jota tarvitaan 
suurenmoiselle äänelle joka on myös ympäristöystävällinen. 
Tavallisista eteen suunnatuista subwoofereista poiketen 
BDS 385S:n 200 W, 8-tuuman (200 millimetriä) subwoofer 
on suunnattu alaspäin, jolloin sen ääni heijastuu lattiasta ja 
tuloksena on tehokkaampi bassovaste.

Apple AirPlay, Bluetooth®, jossa MultiConnect ja DLNA 1.5 
-teknologia

BDS 385S toistaa ääntä lähes kaikista kannettavista laitteista. 
Kun ohjelmalähteenäsi on tietokoneiden iTunes, Apple 
iPad, iPhone ja iPod -laitteet, voit suoratoistaa viihdettä 
järjestelmän sisäänrakennetulla AirPlay-teknologialla. 
Bluetooth®-tekniikka integroituna HARMAN TrueStreamin 
ja MultiConnectin kanssa mahdollistaa sinun toistavan 
musiikkia lähes kaikilta taulutietokoneilta, älypuhelimilta tai 
kannettavilta tietokoneilta. MultiConnect-toiminnolla yhtä 
laitetta ei tarvitse katkaista ennen suoratoistoa seuraavasta 
laitteesta. BDS 385S sisältää myös DLNA 1.5 -toiminnon 
musiikkia, valokuvia ja videota varten, se tarjoaa täten useita 
valintoja sisällön toimittamiseksi kotiverkkoa käyttäen.

Sisäänrakennettu Wi-Fi-verkkoyhteys

BDS 385S kytkeytyy kotiverkkoosi ilman tarvetta reitittimen 
johdolle. Siihen on helposti saatavissa suoratoistopalvelut, 
kuten Youtube tai Spotify Connect, AirPlay, DLNA, 
vastaanottimen päivitykset ja lisäksi verkossa sijaitsevat -BD-
Live™-sisällöt Blu-ray Disc™ -mediaa varten.

Useat HDMI-liitännät 3D, Audio Return Channel (ARC) ja 
MHL™ -liittymällä

Kolme HDMI-tuloa, joissa on 3D ja 30/36-bitin Deep Color, 
tarjoavat täyden teräväpiirtoisen digitaalisen videon jopa 

4K-resoluutiolla ja täyden toistotarkkuuden äänellä yhtä 
kaapelia käyttäen. Ei videon tai äänenlaadun menetystä 
muodon muuttamisesta – ainoastaan täydellinen Hollywood-
kokemus aivan kuten suunniteltu. BDS 385S -laitteen 
Mobile High-Definition Link™ (MHL™) -liittymä mahdollistaa 
teräväpiirtoisen ääni-/videosisällön toistamisen suoraan 
kamerasta, puhelimesta, tabletista tai Roku Streaming Stick™ 
-lähteestä. Voit lähettää ääntä TV:stä BDS 385S -laitteeseen 
ilman lisäkaapeleita käyttäen HDMI Audio Return Channel 
(ARC) -valintaa.

Etupaneelin USB-portti

Nauti monista eri valinnoista äänen toistamiseksi BDS 385S 
-laitteen etupaneelin USB-portista. Liitä yksinkertaisesti iPhone, 
iPad, iPod tai USB-muistitikku musiikin suosikkikappaleidesi 
toistamiseksi kotiviihdejärjestelmäsi vastaanottimesta. Tai 
toista täyden valikoiman video- ja kuvaformaatteja vastaavista 
USB-kiintolevyistä, mukaan lukien MPEG-1, MPEG-2, MP3, 
WMA ja JPEG.

EzSet/EQ III kotiteatterin äänen automaattinen kalibrointi

Uusi automaattinen kalibrointiprosessi HARMAN EzSet/EQ™ 
III säätää BDS 385S:n äänenvoimakkuuden tasoja, kaiuttimien 
etäisyyttä/viiveen aika-asetuksia ja taajuuskorjausta 
korkealla tarkkuudella. Tämän avulla voit hienosäätää 
kaiuttimesi järjestelmän äänentoiston huonekohtaiseen 
akustiikkaan. Automaattisen kalibroinnin järjestelmällä on 
lisäksi ominaisuutena helposti käsiteltävä valikkonäyttö ja 
yhdistettävä mikrofoni joka auttaa optimoimaan äänenlaadun 
missä tahansa ympäristössä.

Ohjaa ja navigoi kotiteatteriasi helposti

BDS 385S sisältää helppoja tapoja ohjata ja navigoida 
kotiteatteriasi. Ohjaa kotiteatteriasi ohjelmoitavalla 
infrapunavalo (IR) -kaukosäätimellä tai Harman Kardon 
Remote -sovelluksella, joka on saatavissa iOS® tai Android 
-tuotteita varten. Käyttöliittymä sisältää korkean resoluution 
näytön, joka ohjaa sinua helposti järjestelmän käyttöönoton 
ja perustoimintojen osalta. Navigoi nopeasti musiikkiasi tai 
verkkopalveluita korkearesoluutioisella albumitaiteella ja 
metatiedoilla. 

Pakkauksen sisältö

1 Harman Kardon BDS 280S

1 HKTS 2mkII -kaiutinjärjestelmä

1 ohjelmoitava kaukosäädin

1 EzSet/EQ III -mikrofoni 22’ (6,7 m) kaapelilla

2 AAA-paristoa

1 FM-radioantenni

2 langattoman verkon antennia

1 6’ (1.8 m) aluekohtainen IEC-virtajohto

1 3’ (0.9 m) HDMI-kaapeli

2 Kaiutinkaapelia

1 Subwooferkaapeli

2 Satelliittikaiuttimien seinäkiinnikettä
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Tekniset tiedot 

Liitännät 
•  HDMI-tulot: 3 (1 MHL:llä)

• HDMI-lähdöt: 1 (ominaisuutena HDMI ARC)

• Digital Audio -tulot: 3

• Analogiset audiotulot: 2

• USB-tulo: 1

Audio-ominaisuudet 
•  Kokonaislähtöteho: 330 Wattia

•  Jatkuva keskimääräinen teho, stereotila: 65 W kanavaa 
kohti, 20 Hz – 20 kHz, @ <1 % THD, molemmat kanavat 
kuormitettuna/6 ohmia

•  Subwoofer-kaiuttimen teho: 200 Wattia

•  Signaali-kohinasuhde (Signal-to-Noise Ratio (IHF-A)): 
–90 dB

•  Taajuusvaste @ 1W(±0.5dB): 20Hz – 20kHz

FM-viritin
•  Taajuusalue: 87.5 MHz – 108.0 MHz (Yhdysvallat 

ja EU-maat)

•  Herkkyys IHF: >14 dBf

•  Särö (mono/stereo): 0,3 %/0,5 %

Soittimen ominaisuudet
•  Tuetut levymuodot: 5-tuumaa (12 cm) tai 3-tuumaa 

(8 cm) BD-Video (yksi- tai kaksikerroksinen), DVD-Video, 
DVD+R/+RW, DVD-R/-RW, CDDA (CD-audio), CD-R/RW-
levyt

•  Audioformaatit: Dolby® Digital-, Dolby® Digital Plus, 
Dolby® TrueHD®, DTS Digital®, PCM, WMA (vain DRM-
ilmaisversio): WMA9, CBR @192kbps, VBR @355kbps, 
MP3: 32 kbps – 320 kbps bittinopeudet, mukaan lukien 
vaihtelevan bittinopeuden koodaus

•  Still-kuvan formaatit: JPEG

• Videosignaalijärjestelmä: PAL

• Taajuusvaste: 20Hz – 20kHz, ±0.5dB

• Signaali-kohinasuhde: –90 dB (A-painotettu)

• Dynaaminen vaihteluväli: 90 dB (16-bittiä)

• THD @ 1kHz: 0,1 %

• (DVD/CD)

• Huojunta ja värinä: Alle mitattavien rajojen

Video-ominaisuudet
•  Television formaatti: PAL

•  HDMI™ -versio: 1.4b, jossa 3-D ja 30/36-bit Deep Color

Yleistä
•  Käyttöjännite: 100 – 240V AC, 50/60Hz

• Tehontarve: <0.5 W valmiustilassa, enintään 90 W 
maksimi

• Lähdeyksikön mitat: 400,2 mm (P) x 283,8 mm (L) 
x 78,5 mm (K)

• Lähdeyksikön paino: 3,56kg

• Satelliitin mitat: 92mm (P) x 100mm (L) x 243mm (K)

• Satelliitin paino: 1kg

• Subwoofer-kaiuttimen mitat: 267mm (P) x 267mm (L) 
x 353mm (K)

• Subwoofer-kaiuttimen paino: 9kg
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