Personal Audio
System
Betjeningsvejledning
I denne vejledning beskrives afspillerens brug. Læs "Installations/
Brugsvejledning" vedrørende det medfølgende software SonicStage.
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Advarsel
Undlad at udsætte afspilleren for
regn eller fugt, for at undgå fare
for brand eller elektriske stød.
For at undgå elektrisk stød, må
kabinettet ikke åbnes. Overlad
alt reparationsarbejde til
fagkyndige.
Advarsel
Anbring ikke enheden på en snæver plads, f.eks. i
en bogreol eller et indbygget skab.
For at undgå fare for brand eller stød må der ikke
anbringes væskefyldte genstande, f.eks. vaser, på
enheden.
Bemærkning til kunder i Det Forenede
Kongerige
Af hensyn til brugerens sikkerhed og komfort, er
udstyret forsynet med et stik, der er i
overensstemmelse med BS 1363.
Hvis det er nødvendigt at udskifte sikringen i det
medfølgende stik, skal der bruges en sikring med
det samme amperetal, godkendt af ASTA eller
eller -mærket).
BSI til BS1362 (dvs. med
Hvis det medfølgende stik har et aftageligt
sikringsdæksel, skal du sørge for at fastgøre det,
når du har udskiftet sikringen. Brug aldrig stikket
uden påsat sikringsdæksel. Kontakt nærmeste
Sony-servicecenter hvis du mister sikringsdækslet.

Kassering af gammelt elektrisk og
elektronisk udstyr (gældende i EU og
andre europæiske lande med
separate indsamlingssystemer).
Dette symbol på produktet eller på
dets emballage angiver, at
produktet ikke må behandles som
husholdningsaffald. Det skal i
stedet indleveres til et
indsamlingssted for genbrug af
elektrisk og elektronisk udstyr.
Ved at sikre, at dette produkt
bortskaffes korrekt, hindres eventuelle negative
følger for miljø og mennesker, som ellers kunne
forårsages af forkert affaldsbehandling for
produktet. Genbrug af materialer bidrager til
bevaring af naturens ressourcer. For nærmere
oplysninger om genbrug af dette produkt kan du
henvende dig til dine lokale myndigheder,
husholdningsaffaldsservice eller den butik, hvor
du købte produktet.

Om denne vejledning
Instruktionerne i vejledningen gælder for
ZS-SN10 og ZS-SN10L. Kontroller modelnummeret inden du begynder at læse. ZS-SN10Lmodellen er brugt som eksempel i illustrationerne.
Bemærk
Betegnelsen på den kontakt, der bruges til at
tænde/slukke afspilleren, er angivet som nedenfor:
"OPERATE": ZS-SN10L
"POWER":
ZS-SN10
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Nyd mange sange på den originale cd
Ud over almindelige lyd-cd’er kan du også afspille en original cd kaldet "ATRAC-cd" eller
"MP3-cd", som du opretter med den medfølgende software, SonicStage. Med brug af
SonicStage kan der f.eks. optages ca. 30 lyd-cd’er* på en ATRAC-cd.
Følgende er en kort oversigt over, hvordan du kan lytte til musik på en ATRAC-cd/MP3-cd/
lyd-cd.

Installer SonicStage på computeren.

SonicStage er en software, der opretter originale cd’er
ud fra musik, som er blevet kopieret fra lyd-cd’er eller
hentet på Internettet. Softwaren kan installeres fra den
medfølgende cd-rom.

ATRAC-cd
MP3-cd Lyd-cd

Oprette en ATRAC-cd/MP3-cd/lyd-cd.

Når du har valgt dine yndlingssange ud fra den musik,
som er gemt på din computer, kan du optage dem på en
cd-r/cd-rw vha. SonicStage.
Lyd-cd’er
Musikfiler
Internet

Lytte til sangene med denne cd-afspiller.

Du kan nyde mange sange på den originale cd.

Læs den medfølgende "Installations/Brugsvejledning" vedrørende installation af SonicStage
og oprettelse af ATRAC-cd’er/MP3-cd’er/lyd-cd’er.
* Når den samlede afspilningstid for en cd (album) er ca. 60 minutter, og du optager med 48 kbps på en
700MB cd-r/cd-rw i ATRAC3plus-format.
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Hvilke cd’er kan afspilles med denne cd-afspiller?
Lyd-cd’er:
Cd’er i CDDA-format
CDDA (Compact Disc Digital Audio) er en optagestandard,
der bruges til lyd-cd’er.

Cd-r/cd-rw med optagede lyddata komprimeret i ATRAC3plus-format*
ATRAC3 (Adaptive Transform Acoustic Coding3) er en lydkomprimeringsteknologi,
der opfylder kravene om høj lydkvalitet og gode komprimeringsforhold. ATRAC3plus
er en lydkomprimeringsteknologi, der blev udviklet ud fra ATRAC3-formatet. Den gør
det muligt at komprimere lydfiler til omkring 1/20 af deres originale størrelse ved
64kbps.

MP3-cd’er:
Cd-r/cd-rw med lyddata komprimeret i MP3-format*
MP3 (MPEG-1 Audio Layer3) er en lydkomprimeringsteknologi, der gør det muligt at
komprimere lydfiler til omkring 1/10 af deres originale størrelse.
Der kan også afspilles cd-r/cd-rw med blandede lyddata komprimeret i ATRAC3plus- eller
MP3-format og optaget vha. anden software end SonicStage.
Med SonicStage kan der ikke oprettes cd’er med blandede lyddata.

Nyd mange sange på den originale cd

ATRAC-cd’er:

* Der kan kun afspilles cd’er i ISO 9660 Level 1/2 og formattypen Joliet.

Musikdiske kodet med teknologi til ophavsretsbeskyttelse
Dette produkt er udformet til afspilning af diske, der opfylder Compact Disc (cd) -standarden.
I den senere tid er diverse musikdiske kodet med teknologi til beskyttelse af ophavsret blevet
markedsført af nogle pladeselskaber. Vær opmærksom på, at der blandt disse diske er nogle,
som ikke opfylder cd-standarden, og som ikke kan afspilles med dette produkt.
Bemærkning om DualDisc
En DualDisc er en disktype med to sider, som kombinerer optaget dvd-materiale på en side
med digitalt lydmateriale på den anden side. Da lydmaterialesiden ikke opfylder Compact Disc
(CD) -standarden, garanteres afspilning på dette produkt ikke.
ATRAC, ATRAC3, ATRAC3plus, SonicStage og deres logoer er varemærker tilhørende Sony Corporation.
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Grundlæggende betjening

Afspille en cd

3

1, 2

Tilslut den medfølgende lysnetledning (se side 26).

1

Tryk på PUSH Z OPEN/CLOSE for
at åbne cd-låget, og læg cd’en i
cd-skuffen.

2

Med etiketsiden opad

Tryk på PUSH Z OPEN/CLOSE for
at lukke cd-låget.
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3

Tryk på u (N på fjernbetjeningen)
(direkte opstart).
Alle sporene afspilles en gang.
Display lyd-cd

Spornummer Afspilningstid

Filnavn
Filnummer Afspilningstid
* Når en MP3-cd afspilles, står der
"MP3" på displayet.

Brug disse knapper til yderligere betjening

Bemærk
Før en ATRAC-cd/MP3-cd
afspilles, læser denne
afspiller alle fil- og
gruppeinformationer på
cd’en. Afhængig af
filstrukturen kan det tage
mere end et minut at læse
dem. Mens dette foregår,
står der "Reading" på
displayet.

Grundlæggende betjening

ATRAC-cd/MP3-cd*

OPERATE
(eller POWER)
u
x
VOLUME –, +
–, +

i
>
.
Råd
• For at lytte via
hovedtelefoner skal du
tilslutte hovedtelefonerne til
i (hovedtelefoner) jackstikket.
• Afspilning begynder fra det
spor, hvor du sidste gang
standsede afspilning
(Resume-afspilning).
For at annullere fortsætteafspilning, så der afspilles
fra begyndelsen af det
første spor, skal du trykke
på x i stop-indstilling.

For at

Tryk på

justere lydstyrken

VOLUME +*1, – (VOL +*1, – på
fjernbetjeningen)

standse afspilning

x

holde pause i
afspilning

u*1 (X på fjernbetjeningen)
Tryk på knappen igen for at fortsætte
afspilning efter pause.

gå til det næste spor

>

gå tilbage til det
foregående spor

.

*1 Knappen har en berøringsprik.
fortsættes
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For at

Tryk på

vælge en gruppe*2

+ for at gå fremad og – for at gå
baglæns

udtage cd’en

PUSH Z OPEN/CLOSE*3

tænde/slukke afspilleren OPERATE (eller POWER, se side 2)
*2 Denne funktion virker kun for ATRAC-cd’er/MP3-cd’er.
*3 Når du åbner cd-låget, skifter startsporet for afspilning til
begyndelsen på det første spor.

Strukturen i ATRAC-cd’er/MP3-cd’er
ATRAC-cd’er/MP3-cd’er består af "filer" og "grupper". En
"fil" svarer til et "spor" på en lyd-cd. En "gruppe" er en
samling filer og svarer til et "album". Ved MP3-cd’er
opfatter denne cd-afspiller en MP3-mappe som en
"gruppe", så ATRAC-cd’er og MP3-cd’er kan betjenes på
samme måde.
I denne vejledning bruger vi ordet "spor" i beskrivelsen af
betjening, der gælder for både ATRAC-cd’er/MP3-cd’er og
lyd-cd’er, og ordet "fil" for betjening der kun gælder for
ATRAC-cd’er/MP3-cd’er.

Bemærkninger
• Hvis der er optaget
ATRAC3plus-filer og
MP3-filer på den samme cd,
afspiller denne cd-afspiller
ATRAC3plus først.
• Afspilningsevnen for denne
cd-afspiller kan variere
afhængigt af diskens
kvalitet og optageudstyrets
tilstand.
• De tegn, der kan vises på
denne cd-afspiller, er opført
nedenfor.
– A til Z
– a til z
– 0 til 9
–!"#$%&'()*+,-./:
;<=>?@[\]^_`{|}
~
Hvis du bruger andre tegn
på computeren ved brug af
software som SonicStage,
vises disse som "–" på
denne cd-afspiller.
• På en disk med
ATRAC3plus/MP3-filer må
du ikke gemme filer i andre
formater, og du må ikke
oprette overflødige grupper.

Afspilningsrækkefølge for ATRAC-cd’er og
MP3-cd’er
Ved ATRAC-cd’er afspilles filerne i den rækkefølge, som
er valgt i SonicStage.
Ved MP3-cd’er kan afspilningsrækkefølgen variere
afhængig af metoden, som bruges til at optage MP3-filer på
disken. I det følgende eksempel afspilles filerne i
rækkefølgen 1 til 7.
Gruppe
Fil
ATRAC-cd

MP3-cd
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Grundlæggende betjening

Bemærkninger om ATRAC-cd’er
• Maksimalt antal grupper: 255 Maksimalt antal filer: 999
• Cd-r’er/cd-rw’er, som optages i ATRAC3plus-format, kan ikke
afspilles på computeren.
Bemærkninger om MP3-cd’er
• Maksimalt antal grupper: 255 Maksimalt antal filer: 511
Maksimalt mappeniveau: 8
• En gruppe, som ikke indeholder en MP3-fil, springes over.
• Sørg for at tilføje filtypenavnet "mp3" til filnavnet. Hvis du
tilføjer filtypenavnet "mp3" til en anden fil end en MP3-fil, vil
afspilleren ikke kunne genkende filen korrekt.
• Denne afspiller kan afspille bit-hastigheder fra 32 til 320 kbps og
sampling-frekvenser på 32/44,1/ 48 kHz.
• Hvis du skal komprimere en kilde til en MP3-fil, anbefaler vi at
indstille komprimeringsparametrene til "44,1 kHz", "128 kbps"
og "Constant Bit Rate".
• Hvis du vil optage til den maksimale kapacitet, skal du indstille
skrivesoftwaren til "halting of writing".
• Hvis du på en gang vil optage til den maksimale kapacitet på et
tomt medie, skal du indstille skrivesoftwaren til "Disc at Once".
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Lytte til radioen

1

2

Tilslut den medfølgende lysnetledning (se side 26).

1

2

Tryk gentagne gange på
RADIO•BAND•AUTO PRESET,
indtil det ønskede bånd vises på
displayet (direkte opstart). Hver gang
du trykker på knappen, skifter båndet
som følger:
ZS-SN10: "FM" t "AM"
ZS-SN10L: "FM" t "MW" t "LW"

Display

Hold TUNE + eller – nede, indtil
frekvenstallene begynder at ændre
sig på displayet.
Afspilleren afsøger automatisk
radiofrekvenserne, og standser når
den finder en tydelig station.
Hvis du ikke kan stille ind på en
station, skal du trykke gentagne
gange på TUNE + eller – for at
ændre frekvensen trin for trin.

Angiver en FM-stereoudsendelse
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Brug disse knapper til yderligere betjening

MODE

Råd
• Hvis der er støj på
FM-udsendelsen, skal du
trykke gentagne gange på
MODE, indtil "Mono" vises
på displayet. Radioen
afspiller herefter i mono.
• Se side 26, hvis du vil
ændre AM/MWindstillingsintervallet.

For at

Tryk på

justere lydstyrken

VOLUME +*, – (VOL +*, – på
fjernbetjeningen)

tænde/slukke radioen

OPERATE (eller POWER, se side 2)

Grundlæggende betjening

OPERATE
(eller POWER)
VOLUME –, +

* Knappen har en berøringsprik.

Sådan forbedres radiomodtagelsen
Flyt antennen for at høre FM. Flyt afspilleren for at høre
AM eller MW/LW.

for FM

til AM eller MW/LW
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Cd-afspilleren

Brug af displayet
Du kan kontrollere information om cd’en
vha. displayet.
DISPLAY

Kontrol af informationerne på
en ATRAC-cd/MP3-cd
Tryk på DISPLAY ved afspilning. Displayet
skifter som følger:
Når du afspiller en MP3-cd med filer, som
har et ID3-mærke*, vises der ID3-mærkeinformationer.
* ID3-mærke er et format til tilføjelse af visse
informationer (spornavn, albumnavn,
kunstnernavn etc.) på MP3-filer. Denne afspiller
opfylder ID3-mærkeformat version 1.0/1.1/2.3
(kun for MP3-filer).
B

Kontrol af informationerne på
en lyd-cd
Tryk på DISPLAY ved afspilning. Displayet
skifter som følger:
B Det aktuelle spornummer og
afspilningstiden
r
Det aktuelle spornummer og den
resterende tid på det aktuelle spor
r
Antal resterende spor og den resterende
tid på cd’en
r
Det samlede antal spor og den samlede
afspilningstid på cd’en

Filnavnet, det aktuelle filnummer og
afspilningstiden
r
Gruppenavnet*1, det aktuelle filnummer
og afspilningstiden
r
Kunstnernavnet*2, det aktuelle
filnummer og afspilningstiden
r
Overførselsbithastigheden, samplingfrekvensen, det aktuelle filnummer og
den resterende tid for den aktuelle fil
r
Samlet antal grupper, samlet antal filer

*1 For MP3-cd’er: Hvis filen ikke tilhører en
gruppe, vises gruppenavnet som "ROOT".
*2 Hvis filen ikke har et kunstnernavn, er der
ingen indikation på displayet.
Tip
Mens afspilleren er standset, vises afspilningstid/
resterende tid for den aktuelle fil ikke.

Råd
• Når du afspiller en lyd-cd med
tekstinformationer, f.eks. CD-TEXT, vises der
informationer.
• Mens afspilleren er standset, vises afspilningstid/
resterende tid ikke.
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Finde et bestemt spor
Du kan hurtigt finde et spor på en cd vha.
talknapperne på fjernbetjeningen.
Du kan også finde et bestemt punkt på et
spor, mens der afspilles en cd.

Råd
• Når du vil finde et spor med nummer over 10,
skal du først trykke på >10, og derefter på de
tilsvarende talknapper.
Eksempel: For at afspille spor nummer 23 skal
du først trykke på >10, og derefter på 2 og 3.
• Når du finder det 10. spor, skal du trykke
på 0/10.
• For at vælge et spor med et nummer, der er
højere end 100, skal du trykke to gange på >10,
og derefter på de tilsvarende talknapper.

Cd-afspilleren

Talknapper

.,>
x

For at finde
et bestemt spor
direkte
et punkt, mens

et punkt mens du
holder øje med

Tryk på
talknappen for sporet.
> (fremad) eller, .
du lytter til (baglæns)
mens du afspiller lyden
og holde den nede, indtil
du finder punktet
> (fremad) eller .
(baglæns) i pause displayet
og holde den nede, indtil
du finder punktet.

Bemærkninger
• For ATRAC-cd’er/MP3-cd’er: Finde en bestemt
fil vha. talknapperne er kun mulig for filerne i
den valgte gruppe.
• Du kan ikke finde et bestemt spor, hvis "SHUF",
" ", " " eller "PGM" er tændt på displayet.
Slå indikationen fra ved at trykke på x.
• Når du finder et bestemt punkt i en fil, mens der
afspilles ATRAC3plus/MP3-filer, vil lyden
muligvis ikke kunne høres i et par sekunder.
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Søgning efter en fil på en
ATRAC-cd/MP3-cd

Søgning efter
yndlingsspor/filer
ENTER/
MEMORY

JOG-knap
x

SEARCH

Søgning efter et spor på en
lyd-cd

1
2

Tryk på x, når afspilleren ikke er i
CD-indstilling.
Drej jog-knappen mod v eller V for at
vælge det ønskede spor, og tryk derefter
på ENTER/MEMORY.

Afspilning begynder fra det valgte spor.

1

Tryk på x, når afspilleren ikke er i
CD-indstilling.

2

Tryk på

3

Drej jog-knappen mod v eller V for at
vælge det ønskede spor, og tryk derefter
på ENTER/MEMORY.

4

Drej jog-knappen mod v eller V for at
vælge den ønskede fil, og tryk derefter
på ENTER/MEMORY.

SEARCH.

Afspilning begynder fra den valgte fil.
Du kan også vælge en anden gruppe ved
at trykke på
+ eller –.

Sådan annulleres filsøgningen
Drej jog-knappen, indtil "Cancel" vises, og
tryk derefter på ENTER/MEMORY.

Sådan annulleres søgningen efter
spor
Drej jog-knappen, indtil "Cancel" vises, og
tryk derefter på ENTER/MEMORY.
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Tip
Du kan søge efter en fil i den aktuelle gruppe
direkte ved at dreje jog-knappen, mens en
ATRAC-cd/MP3-cd afspilles.

(kun ATRAC-cd/MP3-cd)
Du kan afspille alle filer i en bestemt gruppe
og standse afspilleren automatisk.
x

u

MODE

–, +

1

Tryk på x, når afspilleren ikke er i
CD-indstilling.

2

Tryk gentagne gange på MODE, indtil
" " vises på displayet.

3

Tryk på
+ eller – for at vælge den
gruppe, du vil afspille.

4

Tryk på u.

Cd-afspilleren

Bemærk
Når du søger efter filer/grupper på en ATRAC-cd
eller MP3-cd vha. jog-knappen, kan der vises op
til 400 filnavne eller op til 255 gruppenavne. Hvis
antallet af filer overstiger disse tal, vises et filnavn
så som "401– – – – –" i stedet for navne.

Afspilning af en bestemt
gruppe

Sådan annulleres gruppeafspilning
Stands først afspilning. Tryk derefter
gentagne gange på MODE, indtil " "
forsvinder fra displayet.
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Afspilning af et enkelt
spor

Afspilning af spor i
vilkårlig rækkefølge

(Single track-afspilning)

(Shuffle-afspilning)

Du kan afspille et enkelt spor en gang og så
standse afspilleren automatisk.

Du kan afspille spor i vilkårlig rækkefølge.
x

. u

>

MODE

u

MODE

1

Tryk på x, når afspilleren ikke er i
CD-indstilling.

2

Tryk gentagne gange på MODE, indtil
"1" vises på displayet.

3

Tryk på . eller > for at vælge det
spor, du vil afspille.

4

Tryk på u.

Sådan annulleres Single trackafspilning
Stands først afspilning. Tryk derefter på
MODE, indtil "1" forsvinder fra displayet.
Tip
For ATRAC-cd’er/MP3-cd’er: For at afspille en fil
i en anden gruppe, skal du vælge gruppen inden
trin 3 ovenfor.

Afspilning af spor på en cd i
vilkårlig rækkefølge

1

Tryk på x, når afspilleren ikke er i
CD-indstilling.

2

Tryk gentagne gange på MODE, indtil
"SHUF" vises på displayet.

3

Tryk på u for at begynde Shuffleafspilning.

Sådan annulleres Shuffleafspilning
Stands først afspilning. Tryk derefter på
MODE, indtil "SHUF" forsvinder fra
displayet.
Tip
Ved Shuffle-afspilning kan du ikke vælge det
foregående spor ved at trykke på ..
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Afspilning af alle filer i
en valgt gruppe i
vilkårlig rækkefølge

Afspilning af
yndlingsspor ved at
tilføje bogmærker

(kun ATRAC-cd/MP3-cd)

(Bogmærkeafspilning)

Tryk på x, når afspilleren ikke er i
CD-indstilling.

2

Tryk gentagne gange på MODE, indtil
" " "SHUF" vises på displayet.

3

Tryk på
+ eller – for at vælge den
gruppe, du vil afspille.

4

Tryk på u for at begynde Shuffleafspilning.

Du kan føje bogmærker til op til 99 spor
(lyd-cd), op til 999 filer (ATRAC-cd) eller
op til 511 filer (MP3-cd) for en cd.
Når du åbner cd-låget, slettes alle
bogmærker, som er gemt i hukommelsen.
x

u

MODE

Cd-afspilleren

1

Sådan annulleres Shuffleafspilning
Stands først afspilning. Tryk derefter på
MODE, indtil " " "SHUF" forsvinder fra
displayet.
Tip
Ved Shuffle-afspilning kan du ikke vælge den
foregående fil ved at trykke på ..

Tilføje bogmærker

1

Ved afspilning af det spor, som du vil
tilføje et bogmærke, skal du trykke u
og holde denne knap nede, indtil
"Bookmark Set" vises på displayet.
Når bogmærket er blevet tilføjet, blinker
" " langsommere.

2

Gentag trin 1 for at tilføje bogmærker til
de ønskede spor.

På fjernbetjeningen
Brug BOOKMARK i stedet for u.

fortsættes
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Afspilning af yndlingsspor ved at
tilføje bogmærker
(Bogmærkeafspilning) (fortsat)

Afspilning af spor med
bogmærker

1

Tryk på x, når afspilleren ikke er i
CD-indstilling.

2

Tryk gentagne gange på MODE i stopindstilling, indtil " " og "Bookmark"
vises på displayet.

3

Tryk på u.
Afspilning af sporene med bogmærker
begynder.

Afspilning af yndlingsafspilningslister
(afspilning af m3u-afspilningsliste)
(kun MP3 CD)
Du kan afspille din yndlings m3uafspilningslister*.
* En "m3u-afspilningsliste" er en fil, hvortil der er
en indkodet afspilningsrækkefølge for MP3filer. For at kunne bruge afspilningsfunktionen,
skal du optage MP3-filer på en cd-r/cd-rw ved
hjælp af kodningssoftware, der understøtter
m3u-formatet..
JOGknap
x

MODE

ENTER/
MEMORY

Sådan fjernes bogmærker
Ved afspilning af et spor med et bogmærke
skal du trykke på og holde u
(BOOKMARK på fjernbetjeningen), indtil
"Bookmark Cancel" vises på displayet.
Sådan kontrolleres spor med
bogmærker
Ved afspilning af spor med bogmærker
blinker "" langsomt på displayet.
Bemærkninger
• Ved afspilning af spor med bogmærker afspilles
sporene efter spornummer, og ikke i den
rækkefølge bogmærkerne blev tilføjet.
• Hvis du åbner cd-låget, slettes alle bogmærker,
som er gemt i hukommelsen.
• Du kan ikke direkte vælge et spor med et
bogmærke ved at bruge talknapperne på
fjernbetjeningen.

1

Tryk på x, når afspilleren ikke er i CDindstilling.

2

Tryk gentagne gange på MODE, indtil
" " vises på displayet.

3

Drej jog-knappen mod v eller V for at
vælge en ønsket afspilningsliste, og tryk
derefter på ENTER/MEMORY.

På fjernbetjeningen
I trin 3 ovenfor skal du trykke på . eller >
for at vælge en ønsket afspilningsliste, og derefter
trykke på N.

Sådan annulleres afspilning af
m3u-afspilningsliste
Stands først afspilning. Tryk derefter
gentagne gange på MODE, indtil " "
forsvinder fra displayet.
Bemærk
Du kan kun afspille de øverste to afspilningslister,
når der er gemt to eller flere afspilningslister.
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Lave dit eget program

4

Tryk på u for at begynde
programafspilning.

(Programafspilning)
Du kan ordne afspilningsrækkefølgen for op
til 20 spor på en cd.

x

u

Sådan annulleres
programafspilning
Stands først afspilning. Tryk derefter på
MODE, indtil "PGM" forsvinder fra
displayet.

1

Tryk på x, når afspilleren ikke er i
CD-indstilling.

2

Tryk gentagne gange på MODE, indtil
"PGM" vises på displayet.

3

Drej jog-knappen mod v eller V , og
tryk derefter på ENTER/MEMORY ved
de spor, som du vil programmere i den
ønskede rækkefølge.

Cd-afspilleren

JOG-knap
ENTER/
MEMORY

MODE

På fjernbetjeningen
I trin 3 ovenfor skal du trykke på talknapperne for
de spor, som du vil programmere i den ønskede
rækkefølge. På en ATRAC-cd kan du også vælge
+ eller –.
en anden gruppe ved at trykke på

Sådan kontrolleres sporenes
rækkefølge inden afspilning
Tryk på ENTER/MEMORY ved
programmering.
Hver gang du trykker på knappen, vises
spornummeret i den programmerede
rækkefølge.
Ændring af det aktuelle program
Tryk en gang på x ved programmering. Det
aktuelle program slettes. Opret derefter et
nyt program ved at følge fremgangsmåden
for programmering.

Lyd-cd
Afspilningsrækkefølge
Programmeret
spor

ATRAC CD/
MP3 CD*

Afspilningsrækkefølge
Programmeret
fil
*Du kan også vælge en anden gruppe ved at
trykke på
+ eller –.
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Gentaget afspilning af
spor (Repeat-afspilning)
Du kan afspille spor gentaget i normal
afspilningsindstilling eller i andre ønskede
afspilningsindstillinger.
x

REPEAT

1

Tryk på x, når afspilleren ikke er i
CD-indstilling.

2

Afspil cd’en.
Du kan afspille spor gentaget i normal
afspilningsindstilling eller i andre
ønskede afspilningsindstillinger
(se side 15 – 19).

3

Tryk på REPEAT, indtil "
displayet.

" vises på

Sådan annulleres Repeatafspilning
Tryk på REPEAT igen for at få " " til at
forsvinde fra displayet.
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Radioen

Forvalg af
radiostationer
Du kan gemme radiostationer i afspillerens
hukommelse. Du kan forvælge op til
30 radiostationer (ZS-SN10), 20 for FM og
10 for AM i vilkårlig rækkefølge, eller
40 radiostationer (ZS-SN10L), 20 for FM og
10 for MW og LW i vilkårlig rækkefølge.

PRESET +

TUNE –, +

Radioen

PRESET –

RADIO
BAND
AUTO PRESET JOG-knap

Hvis en station ikke kan forvælges
automatisk
En station med et svagt signal skal forvælges
manuelt.
1 Tryk på RADIO•BAND•AUTO PRESET
for at vælge båndet.
2 Stil ind på en ønsket station ved at trykke
på TUNE + eller –.
3 Hold ENTER/MEMORY nede i
ca. 2 sekunder.
4 Tryk på PRESET + eller PRESET –, indtil
det ønskede forvalgte nummer for den
aktuelle station blinker.
5 Tryk to gange på ENTER/MEMORY.
Den gamle station udskiftes med den nye.
Tip
Du kan mærke hver forvalgsstation (se "Mærkning
af forvalgsstationerne" på side 23).

På fjernbetjeningen

ENTER/
MEMORY

1

Tryk på RADIO•BAND•AUTO
PRESET for at vælge båndet.

2

Hold RADIO•BAND•AUTO PRESET
nede, indtil "Auto Preset" blinker på
displayet.

3

Tryk på ENTER/MEMORY.
Stationerne gemmes i hukommelsen fra
de lave frekvenser til de højere.

1 Tryk på RADIO•BAND, indtil det ønskede bånd
vises på displayet.
2 Tryk på TUNE + eller – indtil du har indstillet
den ønskede station.
3 Hold talknappen, som den nye station skal
forvælges under, nede i 2 sekunder.
Hvis du vil vælge et forvalgt nummer, der er
højere end 10, skal du først trykke på >10 og
derefter på de tilsvarende talknapper. Det er
nødvendigt at holde den sidste talknap nede i ca.
2 sekunder for at indføre nummeret. (Eksempel:
For at vælge 12 skal du først trykke på >10 og 1,
og derefter holde 2 nede i ca. 2 sekunder.)
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Afspilning af forvalgte
radiostationer
Når du har forvalgt stationerne, kan du
afspille forvalgsstationen enten ved at vælge
et forvalgsnummer eller søge efter
forvalgsstationerne.
RADIO BAND
AUTO PRESET
PRESET –
PRESET +

Søge efter forvalgsstationer

1

Tryk på RADIO•BAND•AUTO
PRESET for at vælge båndet.

2

Drej jog-knappen for at vælge din
yndlings forvalgsstation.

3

Tryk på ENTER/MEMORY for at stille
ind på den gemte station.

JOG-knap

Sådan annulleres søgning efter
forvalgsstationer
Drej jog-knappen, indtil "Cancel" vises, og
tryk derefter på ENTER/MEMORY.
Tip
Du kan søge efter stationerne efter stationsnavn,
hvis du har mærket forvalgsstationerne
(se side 23).
ENTER/
MEMORY

1

Afspilning af forvalgte radiostationer1
Tryk på RADIO•BAND•AUTO
PRESET for at vælge båndet.

2

Tryk på PRESET + eller PRESET– for
at stille ind på den gemte station.

På fjernbetjeningen
1 Tryk på RADIO•BAND, indtil det ønskede bånd
vises på displayet.
2 Tryk på talknappen for at stille ind på en gemt
station.
For at stille ind på en forvalgt station over
10 skal du først trykke på >10, og derefter på de
tilsvarende talknapper. (Eksempel: For at stille
ind på forvalgsstation 12 skal du først trykke på
>10 og 1 og derefter trykke på 2.)
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Mærkning af
forvalgsstationerne
Du kan mærke hver forvalgsstation med op
til 11 tegn.
JOG-knap
DISPLAY

TUNE –, +

1

Vælg den station, du vil mærke
(se side 22).

2

Tryk på og hold ENTER/MEMORY i
ca. 2 sekunder.
Forvalgsnummeret og frekvensen
blinker.

3

Tryk på ENTER/MEMORY.
Markøren blinker.

4

Drej jog-knappen for at vælge et tegn,
der skal bruges i det nye stationsnavn.

Tryk på TUNE + for at rykke til det
næste tegn, der skal indføres.

6

Gentag trin 4 og 5, indtil du er klar med
at indføre stationsnavnet.

Råd
• I trin 4 ovenfor kan du springe til de forskellige
typer tegn ved at trykke på DISPLAY. Hver
gang du trykker på knappen, springer
indikationen som følger:
Alfabet (store bogstaver) t Alfabet (små
bogstaver) t Tal og mærker t Mellemrum
• Du kan bruge følgende tegn til at mærke
stationerne:
– A til Z
– a til z
– 0 til 9
– !"#$%&()*.;<=>?@_‘+–‘,/:
– (mellemrum)

Radioen

ENTER/
MEMORY

5

Sådan ændres stationsnavnet
1 Følg trin 1 til 3.
2 Tryk på TUNE + eller – for at vælge det
tegn, du vil ændre.
3 Drej jog-knappen for at vælge et nyt tegn.
4 Gentag trin 2 og 3, indtil du er klar med at
ændre navnet.
5 Tryk på ENTER/MEMORY.
Råd
• Når du vil slette et tegn, skal du indføre et
mellemrum i stedet for et tegn.
• Kun et mellemrum mellem tegn, eller inden et
tegn, genkendes som et mellemrum.
• Selv om du forvælger stationer automatisk igen,
bibeholdes stationsnavne for stationer på samme
frekvens.

23DA
05da.p65

23

ZS-SN10/SN10L. 2-593-810-3X. GB

05-06-13, 10.09

Lydbetoning

Valg af Lydbetoning
Du kan justere betoningen af den lyd, du
lytter til.
SOUND

MEGA BASS

Sådan brugerindstilles lyden
1 Tryk gentagne gange på SOUND for at
vise "Custom".
2 Hold SOUND nede, indtil "Custom"
blinker. "Bass" vises efter 2 sekunder.
3 Drej jog-knappen mod v eller V for at
vælge et baslydniveau (–3 til + 3).
4 Tryk på ENTER/MEMORY, så "Treble"
vises på displayet.
5 Drej jog-knappen mod v eller V for at
vælge et diskantlydniveau (–3 til + 3).
6 Tryk på ENTER/MEMORY.
Bemærk
Hvis du afbryder afspilleren fra lysnettet eller
tager batterierne ud, nulstilles den
brugerindstillede lyd til fabriksindstillingerne.

ENTER/
JOG-knap
MEMORY

Valg af lydegenskab
Tryk gentagne gange på SOUND for at
vælge den ønskede lydbetoning.
Vælg
Rock

Pop

Jazz

Vokal

Brugerindstillet

Fra

Forstærkelse af baslyden
Tryk på MEGA BASS for at vise "MEGA
BASS".
For at vende tilbage til normal lyd, skal du
trykke på knappen igen for at få
"MEGABASS" til at forsvinde fra displayet.

For at få
kraftige, rene lyde,
der fremhæver lav- og
højfrekvent lyd
lette, lyse lyde, der
fremhæver høj- og
mellemfrekvent lyd
slagtøjslyde, der
fremhæver baslyd
vokalt indhold, der
fremhæver
mellemfrekvent lyd
originallyde. Du kan
brugerindstille bas- og
diskantlyd, som du vil
(se "Sådan
brugerindstilles lyden").
musikkens samlede
dynamiske område,
f.eks. klassisk musik
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Tidsafbryderen

Falde i søvn til musik
Du kan indstille afspilleren til at slukke
automatisk efter et bestemt tidsrum, så du
kan falde i søvn, mens du lytter til musik.

Sådan annulleres sleep-funktionen
Tryk på OPERATE (eller POWER) for at slå
strømmen fra.
Tip
Baggrundsbelysningen på displayet forsvinder,
mens dvale-timeren er aktiveret.

SLEEP

1

Afspil den ønskede musikkilde.

2

Tryk på SLEEP for at vise "Sleep".

3

Tryk på SLEEP for at vælge minutter,
indtil afspilleren slukkes automatisk.
Hver gang du trykker på knappen,
ændres indikationen som følger:
"60" t "90" t "Auto (MAX 120)"*
t "Off" t "10" t "20" t "30".
* Afspilleren slukkes automatisk i løbet af
120 minutter, eller efter cd’en har sluttet
afspilning.

Hvis der er gået fire sekunder, efter du
har trykket på SLEEP, indlæses
minutterne på displayet.
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Installation

Valg af strømkilder
Du kan bruge vekselstrøm eller batterier som strømkilde.

AC IN
3Batterirum
1 til lysnettet

1 Tilslutning af lysnetledningen

2 Sætte batterier i fjernbetjeningen

Sæt den ene ende af den medfølgende
lysnetledning i AC IN-stikkontakten på
afspillerens bagside og den anden ende i
lysnettet.
Ændring af AM/MWindstillingsintervallet
AM/MW-indstillingsintervallet er fabriksforvalgt til 9 kHz.
Hvis du vil ændre AM/MW-indstillingsintervallet, skal du gøre følgende:
1 Tryk på RADIO•BAND•AUTO PRESET,
indtil "AM" eller "MW" vises.
2 Tryk på ENTER/MEMORY i 2 sekunder.
3 Tryk på RADIO•BAND•AUTO PRESET
i 2 sekunder.
"AM 9k" "MW 9k" eller "AM 10k"
"MW 10k" blinker.
4 Tryk på . eller > for at vælge
"AM 9k" "MW 9k" for 9 kHz-intervallet
eller "AM 10k" "MW 10k" for 10 kHzintervallet.
5 Tryk på ENTER/MEMORY.

Isæt to R03 (størrelse AAA) batterier
(medfølger ikke).

Udskiftning af batterier
Ved normal brug bør batterierne holde i
omkring seks måneder. Når fjernbetjeningen
ikke længere kan betjene afspilleren, skal
batterierne udskiftes med nye.

Efter ændringen af indstillingsintervallet skal
du indstille dine forvalgte AM/MW-radiostationer igen.
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3 Bruge afspilleren med batterier
Isæt seks R20 (størrelse D) batterier
(medfølger ikke) i batterirummet.
For at bruge afspilleren med batterier
skal du afbryde lysnetledningen fra
afspilleren.

Lytte til pc, tv,
videobåndoptager,
bærbar digital
musikafspiller osv.
Du kan lytte til pc, tv, videobåndoptager,
bærbar digital musikafspiller osv. gennem
denne afspillers højttalere.
Sørg for at slå strømmen til hver komponent
fra, inden du foretager en tilslutning.
Se vejledningerne til den komponent, der
skal tilsluttes for nærmere oplysninger.

Udskiftning af batterier
Udskift batterierne, når OPR/BATTindikatoren dæmpes, eller når afspilleren
ikke længere kan betjenes. Udskift alle
batterierne med nye.
Råd
• Baggrundsbelysningen på displayet lyser, når
der tændes for afspilleren.
• Når du betjener afspilleren med batterier, kan du
ikke tænde den med fjernbetjeningen.

LINE

1

LINE IN

Forbind LINE IN-jackstikket til linjeudgangsjackstikket på den bærbare
digital musikafspiller eller andre
komponenter vha. et lydtilslutningskabel (medfølger ikke).
Pc, tv, videobåndoptager, bærbar
digital musikafspiller osv.
til LINE INjackstik

til linje-udgangsjackstik
Audiotilslutningskabel*
(medfølger ikke)

* For en pc: brug et kabel der udfylder pc’ens
stik.
For et tv eller en videobåndoptager: brug et
kabel med et stereo-ministik i den ene ende
og to phono-stik i den anden ende.
For en bærbar digital musikafspiller: brug et
kabel med et stereo-ministik i begge ender.
fortsættes
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Lytte til pc, tv, videobåndoptager,
bærbar digital musikafspiller osv.
(fortsat)

2

Tænd for afspilleren og den tilsluttede
komponent.

3

Tryk på LINE, og begynd afspilning på
den tilsluttede komponent.
Lyden fra den tilsluttede komponent
udsendes fra højttalerne.

Bemærk
Slut kablerne godt til for at undgå eventuelle
funktionsfejl.
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Yderligere oplysninger

Forholdsregler
Om sikkerhed
• Laserstrålen i cd-afspillerdelen er skadelig
for øjnene. Forsøg derfor ikke at skille
kabinettet ad. Overlad alt reparationsarbejde til faguddannede.
• Hvis der kommer en genstand eller væske
ind i afspilleren, skal den afbrydes og
kontrolleres af faguddannede, inden den
bruges igen.
• Diske som ikke er af standardform
(f.eks. hjerte, firkantet, stjerne), kan ikke
afspilles på afspilleren. Hvis du forsøger
af afspille dem, kan det beskadige
afspilleren. Brug ikke den type diske.
Om strømkilder
• Hvis afspilleren skal bruges med vekselstrøm, skal du kontrollere, at dens driftspænding er identisk med spændingen i
din lokale strømforsyning
(se "Specifikationer"), og bruge den
medfølgende lysnetledning. Brug ikke
andre typer.
• Afspilleren er ikke afbrudt fra vekselstrømskilden (lysnettet), så længe den er
tilsluttet en lysnetstikkontakt, heller ikke
hvis afspilleren er slukket.
• Til drift med batterier skal der bruges
6 R20 (størrelse D) -batterier.
• Hvis batterierne ikke skal bruges, skal de
tages ud for at undgå skade, der kan
forårsages af utætte batterier eller tæring.
• Navnepladen, der angiver driftspænding,
strømforbrug m.m., er placeret på
undersiden.
Om placering
• Lad ikke afspilleren stå i nærheden af
varmekilder, eller på et sted hvor den
udsættes for direkte sol, støv eller
mekaniske stød.
• Anbring ikke afspilleren på skrå eller på et
ustabilt sted.
• Anbring ikke noget mindre end 10 mm fra
kabinettets sider. For at afspilleren kan
fungere korrekt, og for at dens levetid
bliver så lang som muligt, må ventilationshullerne ikke spærres.
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• Hvis afspilleren efterlades i en bil parkeret
i solen, skal du sørge for at anbringe den
på et sted i bilen, hvor den ikke udsættes
for direkte solstråler.
• Der er en stærk magnet i højttalerne.
Kreditkort med magnetisk kodning og
fjederoptrukne armbåndsure må derfor
ikke komme i nærheden af afspilleren, så
eventuel beskadigelse fra magneten
undgås.
Om betjening
• Hvis afspilleren bringes direkte fra kolde
til varme omgivelser, eller anbringes i et
meget fugtigt rum, kan der dannes fugt på
linserne inden i cd-afspillerdelen. Skulle
dette ske, kan afspilleren ikke fungere
korrekt. Tag cd’en ud og vent i
ca. en time, indtil fugten er fordampet.
Bemærkninger om cd’er
• Rens cd’en med en rengøringsklud inden
afspilning. Tør cd’en af fra midten og
udad.

• Brug ikke opløsningsmidler, f.eks. benzen,
fortynder, rengøringsmidler, der fås i
almindelig handel, eller antistatisk spray
beregnet til vinyl LP’er.
• Udsæt ikke cd’en for direkte sollys eller
varmekilder, f.eks. ventilationskanaler, og
efterlad den ikke i en bil parkeret direkte i
solen, hvor der kan opstå betydelige
temperaturstigninger.
• Undgå at klistre papir eller mærkater på
cd’en, og pas på ikke at ridse dens
overflade.
• Opbevar cd’en i dens etui efter afspilning.
Hvis der er ridser, snavs eller fingeraftryk på
cd’en, kan det forårsage sporingsfejl.
fortsættes
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Forholdsregler (fortsat)
Om cd-r/cd-rw’er
Cd-afspilleren kan afspille cd-r’er/cd-rw’er
optaget i formaterne ATRAC3plus/
ATRAC3, MP3 eller CD-DA*, men
afspilningsevnen kan variere, afhængigt af
diskens kvalitet og optageudstyrets tilstand.
* CDDA er en forkortelse for Compact Disc
Digital Audio. Det er en optagestandard, som
bruges til lyd-cd’er.

Henvend dig til nærmeste Sony-forhandler
hvis du har nogen spørgsmål om eller
problemer med din afspiller.

Fejlfinding
Generelt
Strømmen er ikke slået til.
• Sæt lysnetledningen godt fast i en
lysnetstikkontakt.
• Sørg for, at batterierne er sat korrekt i.
• Udskift alle batterierne med nye, hvis de er
svage.
• Når du bruger afspilleren med batterier, kan
du ikke tænde den med fjernbetjeningen.
Strømmen er ikke slået til, og "Battery
Error" vises.
• Sørg for, at batterierne er sat korrekt i.
• Udskift alle batterierne med nye, hvis de er
svage.
Der er ingen lyd.
• Juster lydstyrken.
• Afbryd hovedtelefonerne når du lytter via
højttalere.
Der høres støj.
• Der bruges en mobiltelefon eller andet udstyr,
som udsender radiobølger, i nærheden af
afspilleren. c Flyt mobiltelefonen el.lign. væk
fra afspilleren.

Cd-afspiller
"No disc" lyser på displayet, selv om der
sidder en cd i.
• Læg cd’en i med etiketsiden opad.
• Cd-r/cd-rw’en var ikke afsluttet. Afslut cd-r/
cd-rw’en med optageudstyret.
• Der er problemer med cd-r/cd-rw’ens
kvalitet, optageudstyret eller
applikationssoftwaren.
• Cd-r/cd-rw’en er uindspillet.
• Udskift alle batterierne med nye, hvis de er
svage.
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Cd’en afspilles ikke.
• Læg cd’en i med etiketsiden opad.
• Rens cd’en.
• Tag cd’en ud og lad cd-rummet stå åbent i ca.
en time, indtil kondensvandet er fordampet.
Lyden falder bort.
• Sænk lydstyrken.
• Rens cd’en, eller udskift den, hvis den er
svært beskadiget.
• Anbring afspilleren på et sted uden rystelser.
• Rens linsen med en almindelig blæser.
• Lyden kan falde bort, eller der kan høres støj,
når der bruges cd-r/cd-rw’er af dårlig kvalitet,
eller hvis der er problemer med
optageudstyret eller applikationssoftwaren.
"No File" vises.
• Du forsøger at afspille en cd-r/cd-rw, som
ikke indeholder en ATRAC-fil eller en
MP3-fil. (side 4)
"Over" vises.
• Du kan ikke programmere mere end 20 spor
på denne afspiller. (side 19)

Fjernbetjening
Fjernbetjeningen fungerer ikke.
• Udskift alle batterierne i fjernbetjeningen
med nye, hvis de er svage.
• Sørg for at pege fjernbetjeningen mod
afspillerens fotocelle til fjernbetjening.
• Fjern eventuelle forhindringer mellem
fjernbetjeningen og afspilleren.
• Sørg for ikke at udsætte afspillerens fotocelle
til fjernbetjening for stærkt lys, f.eks. direkte
sollys eller lys fra en fluorescerende lampe.
• Gå tættere på afspilleren når du bruger
fjernbetjeningen.
Hvis der stadig er problemer, når du har prøvet
ovenstående løsningsforslag, skal lysnetledningen
tages ud af kontakten, og alle batterierne skal
tages ud. Når alle indikationerne på displayet er
forsvundet, skal strømledningen tilsluttes og
batterierne sættes i igen. Henvend dig til nærmeste
Sony-forhandler, hvis der fortsat er problemer.

Radio
Lyden er svag eller af dårlig kvalitet.
• Udskift alle batterierne med nye, hvis de er
svage.
• Flyt afspilleren væk fra tv’et.
Billedet på dit tv bliver ustabilt.
• Hvis du lytter til et FM-program i nærheden
af et tv med en indendørs antenne, skal
afspilleren flyttes væk fra tv’et.
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Vedligeholdelse

Specifikationer

Rensning af linsen
Hvis linsen bliver beskidt, kan lyden springe
ved cd-betjening. Rens den med en
almindelig blæser.

Cd-afspiller

Linse

System
Compactdisk digitalt lydanlæg
Laserdiode-egenskaber
Emissionsvarighed: Uafbrudt
Laserudgang: Mindre end 44,6 µW
(Denne udgang er værdien målt ved en afstand på
200 mm fra objektivlinsens overflade på den optiske
pick-up blok med 7 mm åbning.)
Tophastighed
200 omdrejn./min. til 500 omdrejn./min. (CLV)
Antal kanaler
2
Frekvensreaktion
20 - 20.000 Hz +0/–1 dB
Wow og flutter
Under målelig grænse

Radio
Frekvensområde
ZS-SN10

Rengøring af kabinettet
Rengør kabinettet, panelet og knapperne
med en blød klud, der er let fugtet med et
mildt rensemiddel. Brug ikke nogen form for
slibemiddel, skurepulver eller
opløsningsmidler, f.eks. sprit eller
rensebenzin.

FM

87,5 - 108 MHz

AM

531 - 1.611 kHz (i trin på 9 kHz)
530 - 1.610 kHz (i trin på 10 kHz)

ZS-SN10L
FM

87,5 - 108 MHz

MW

531 - 1.611 kHz (i trin på 9 kHz)
530 - 1.610 kHz (i trin på 10 kHz)

LW

153 - 279 kHz

Mellemfrekvens
FM: 10,7 MHz A
M/MW/LW: 450 kHz
Antenner
FM: Udskydelig antenne
AM/MW/LW: Indbygget ferrit-stavantenne

Generelt
Højttaler
Fuldt interval: 10 cm dia., 3,2 Ω, kegletype (2)
Indgang
LINE IN-jackstik (stereo-minijackstik):
Minimalt indgangsniveau 330 mV
Udgange
Hovedtelefon-jackstik (stereo-minijackstik):
For hovedtelefoner med 16 - 64 Ω modstand
Maksimal udgangseffekt
4,6 W
Strømkrav
For afspiller:
Koreansk model: 220 V vekselstrøm, 60 Hz
Andre modeller: 230 V AC, 50 Hz
9 V jævnstrøm, 6 R20 (størrelse D) batterier
Til fjernbetjening:
3 V jævnstrøm, 2 R03 (størrelse AAA) batterier
Strømkrav
16 W
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Batterilevetid
For afspiller:
Cd-afspilning
Sony R20P: ca. 2 timer
Sony alkalisk LR20: ca. 8 timer
Radiomodtagelse
Sony R20P: ca. 10 timer
Sony alkalisk LR20: ca. 25 timer
Mål

Ca. 500 × 145 × 230 mm (b/h/d)
(inkl. dele, som stikker ud)

Vægt
Ca. 3,8 kg (inkl. batterier)
Medfølgende tilbehør
Lysnetledning (1)
Fjernbetjening (1)
Cd-rom (SonicStage) (1)
SonicStage Installations/Brugsvejledning (1)
Amerikanske og udenlandske patenter på licens fra Dolby
Laboratories.
Design og specifikationer kan ændres uden forudgående
varsel.

Ekstra tilbehør
Sony hovedtelefoner serie MDR
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