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BULLETIN NOVÉHO PRODUKTU

*USA only

Univerzální Blu-ray přehrávač s WiFi

BD-A1040

Všestranný přehrávač s prvotřídním hudebním výkonem vhodně doplňující 
řadu AV receiverů AVENTAGE. Podporuje přehrávání Blu-ray 3D™, připojení 
Miracast™ a disponuje pokročilou síťovou konektivitou prostřednictvím 
vestavěných WiFi a Bluetooth modulů.

Síťové funkce a bezdrátová konektivita
• Podpora připojení Miracast umožňující přenášení různých multimediálních souborů 

ze smartphonu nebo tabletu

• Ovládání prostřednictvím iPhonu/iPadu nebo aplikace pro telefony/tablety se 

systémem Android

• Vestavěný Bluetooth® modul pro bezdrátové streamování hudby ze smartphonu 

nebo tabletu

• Kompatibilita se službou VUDU poskytující videa na vyžádání (pouze v USA)

• Podpora úložiště Dropbox umožňující přístup k uloženému obsahu 

• Kompatibilita se službou YouTube Leanback 

• Prohlížení digitálních snímků pomocí služby Picasa 

• Přehrávání obsahu na serverech DLNA (PC nebo NAS)

• Aktualizace softwaru prostřednictvím připojení k internetu 

• Certifi kovaný DLNA klient (přehrávač/renderer)

Funkce videa
• Podpora přehrávání nejnovějšího formátu videa Blu-ray 3D™

• HDMI video výstup 1080p/24Hz

• Kompatibilita s barevným rozhraním x.v.Colour a Deep Colour

• Redukce šumu

• Podpora rozlišení 1080p u disků DVD, fotografi í a osobních videí

Funkce audia
• Přehrávání SACD/DVD audio

• Výstup bitstream out HD audia

• Přímý bitstream a vícekanálový lineární výstup PCM prostřednictvím HDMI 

 – Analogový down-mixed 2kanálový audio výstup

• Symetrické zvukové obvody 

• Prvotřídní součástky umožňující vyladění zvuku na nejvyšší úroveň

• D/A převodník 192 kHz / 32 bit

• Funkce Pure Direct

• Podpora přehrávání audio souborů s vysokým rozlišením 192 kHz / 24 bit FLAC 

a ALAC

• Špičkové dvoukanálové analogové výstupní terminály potažené zlatem

• Luxusní hliníkový čelní panel

Pokročilé funkce
• Funkce BD-Live™ umožňující po připojení k internetu přístup k zábavnému 

a poučnému obsahu

• Podpora přídavného obsahu BONUSVIEW™ s doplňkovými audio a video materiály 

s komentáři a informacemi

• Kompatibilita s širokou škálou formátů a nosičů

 – Disky Blu-ray Disc™, DVD, DVD-Audio, SACD, CD

 – BONUSVIEW™ a BD-Live™

 – USB

 – DLNA (DMP/DMR)

• Podpora multimediálních souborů:

 – MKV s H.264, MPEG PS, MPEG TS, MPEG-4, VOB, AVI, ASF, WMV, DivX Plus 

HD, AVCHD (video)

 – MP3, WMA, AAC, WAV, FLAC, ALAC (audio)

 – JPEG, GIF, PNG (obrázky)

• Přehrávání prezentací obrázků JPEG s doprovodnou hudbou v MP3 v pozadí

• Výstupní a vstupní porty RS-232C a IR

• Odpojitelný napájecí kabel

Snadné zapojení a obsluha
• Průvodce Setup Wizard usnadňující zapojení

• Automatické nastavení bezdrátového připojení s WPS (Wi-Fi Protected Setup) 

• Aktualizace softwaru prostřednictvím internetu nebo USB 

• Vícejazyčné uživatelské rozhraní na obrazovce

• Postupné ovládání TV, AV receiveru a tohoto přehrávače (funkce HDMI CEC) 

• Tlačítko SCENE umožňující prostřednictvím funkce HDMI CEC spuštění a přehrávání 

jedním dotykem

• Ovládání prostřednictvím iPhonu/iPadu nebo aplikace pro telefony/tablety se 

systémem Android



Technické údaje 2

BULLETIN NOVÉHO PRODUKTU
Univerzální Blu-ray přehrávač s WiFi

BD-A1040

Síťové funkce pro intenzivnější a pohodlnější prožitek: Wireless Direct, 
Miracast, vestavěný WiFi modul, aplikace AV Controller
Funkce Wireless Direct umožňuje bezdrátové připojení smartphonu nebo 

tabletu podporujícího Miracast a přehrávání hudby, videa, hraní her či 

používání aplikací přímo na televizoru. Vestavěný Wi-Fi modul zjednodušuje 

zapojení a prostřednictvím aplikace AV Controller (k dispozici pro iOS a Android) je možné 

mnoho funkcí ovládat přímo ze smartphonu nebo tabletu.

Špičková kvalita zvuku, kterou od předního výrobce zvukových zařízení 
očekáváte
Součástí přehrávače BD-A1040 je mnoho funkcí a prvků, 

které z něj činí prvotřídní výrobek. Obsahuje vysoce kvalitní, 

hliníkový čelní panel pohlcující vibrace. Je kompatibilní s formáty 

oblíbenými u náročných posluchačů, jako např. DVD-Audio nebo SACD, a zajišťuje maximální 

kvalitu signálu pomocí funkce Audio Pure Direct. Zvukové obvody jsou symetrické a jejich 

součástí je 192kHz/32bit D/A převodník a pozlacené výstupní terminály.

  

Hlavní specifi kace

Kompatibilní nosiče

DLNA, USB, BD-Video, BD-ROM, BD-R/RE (BD-MV), DVD-Audio, 

DVD-Video, DVD-R DL/-RW (DVD-Video, DVD-VR, AVCHD), DVD+R/+RW 

(režimy Video a VR), SACD, CD-DA, HDCD, CD-ROM a CD-R/-RW

Kompatibilní formáty 

souborů

VIDEO

AUDIO

MKV s H.264, MPEG PS, MPEG TS, MPEG-4, VOB,

AVI, ASF, WMV, DivX Plus HD, AVCHD

MP3, WMA, AAC, WAV, FLAC, ALAC

VIDEO VÝKON

HDMI výstup
480i, 576i, 480p, 576p, 720p, 1080i, 1080p,

1080p@24 Hz

AUDIO VÝKON

Úroveň výstupu (1 kHz, 0 dB) 2 ± 0,3 V (BD/DVD/CD-DA)

OBECNÉ

Příkon v pohotovostním režimu ≤ 0,5 W (funkce HDMI Control vypnutá, Network Standby vypnuté)

Rozměry (Š × V × H) 435 × 86 × 258 mm

Hmotnost 2,9 kg

Poznámka: • V závislosti na použitém kodeku a typu souboru je možné, že soubor nepůjde přehrát. • Soubory chráněné autorskými 

právy nelze přehrávat. • Přehrávání přes DLNA závisí na kompatibilitě serverové aplikace s příslušným formátem souborů.

Vnější připojení

HDMI výstup 1

USB port (čelní panel / zadní panel) 1 / 1

Digitální audio výstup (optický / koaxiální) 1 / 1

Analogové audio (down-mixed 2kanálový výstup) 1

Ethernet 1 (vestavěný WiFi modul)

IR kódový vstup / výstup na dálkový ovladač 1 / 1

Rozhraní RS-232C 1

Terminál pro odpojitelný napájecí kabel 1

• Logo Wi-Fi CERTIFIED je certifi kační známkou Wi-Fi Alliance. Identifi kační známka Wi-Fi Protected Setup je ochranou známkou Wi-Fi Alliance. „Wi-Fi“, „Wi-Fi Protected Setup“, „Wi-Fi Direct“ a „Miracast“ jsou ochranou známkou Wi-Fi Alliance. • „Blu-ray Disc™“, 

„Blu-ray™“, „Blu-ray 3D™“, „BDLive™“, „BONUSVIEW™“ a příslušná loga jsou ochranné známky asociace Blu-ray Disc Association. • Java je registrovanou ochrannou známkou společnosti Oracle a/nebo jejích společníků. • Dropbox je ochrannou známkou 

společnosti Dropbox Inc. • Picasa a logo Picasa jsou ochranné známky společnosti Google. Inc. • Bluetooth je registrovanou ochrannou známkou společnosti Bluetooth SIG. • Dolby a symbol dvojitého D jsou ochranné známky společnosti Dolby Laboratories. • 

DTS-HD, symbol, & DTS-HD a symbol dohromady jsou registrované ochranné známky a DTS-HD Master Audio je ochranná známka společnosti DTS, Inc. • HDMI, logo HDMI a High-Defi nition Multimedia Interface jsou ochranné známky nebo registrované ochranné 

známky společnosti HDMI Licensing LLC ve Spojených státech a dalších zemích. • DivX®, DivX Certifi ed®, DivX Plus® HD a přidružená loga jsou registrované ochranné známky Rovi Corporation nebo dceřiných společností a jsou použity v licenci. – Certifi kace DivX 

Certifi ed® pro přehrávání DivX® a DivX Plus® HD (H.264/.MKV) až do rozlišení 1080p HD včetně prémiového obsahu. • „x.v.Colour“ a logo „x.v.Colour“ jsou ochranné známky Sony Corporation. • „AVCHD“ a logo „AVCHD“ jsou ochranné známky Panasonic Corporation 

a Sony Corporation. • DLNA™ a DLNA CERTIFIED™ jsou ochranné známky nebo registrované známky Digital Living Network Alliance. • Změna designu a specifi kací bez předchozího upozornění vyhrazena.

Autorizovaný distributor: K + B Progres, a.s., U Expertu 91, 250 69 Klíčany, Czech Republic


