
HD 3700 
HIFI-CD-SPELARE

En hifi -CD-spelare gjord för underbart ljud.
HD 3700 är det självklara valet för CD-lyssning på 2000-talet. Med hjälp av 

en högklassig digital-till-analog-omvandlare har denna nya CD-spelare 

ett verkligt rent ljud och ett överlägset dynamikomfång som eliminerar 

harmonisk distorsion. Med dess eleganta design och ljudkontroll är HD 3700 

den perfekta ljudpartnern till stereoreceivrarna HK 3700 och HK 3770. Utöver 

CD-skivor stöder CD-spelaren ett fl ertal kompletterande format, till exempel 

CD-R och CD-RW, och har en USB-ingång som spelar MP3- och WMA-

fi ler. Fjärrkontrollen som ingår gör att lyssnaren kan navigera mellan olika 

uppspelningsalternativ med lätthet. 

Funktioner
 Elektronik med hög precision ger en ren omvandling från digitalt till analogt

 Det senaste inom elegant formgivning

 En fj ärrkontroll som med lätthet navigerar mellan uppspelningsalternativ

 Utformad för att komplettera Harman Kardons stereoreceivrar

 Den perfekta matchningen för din Harman Kardon-ljudupplevelse

 Att spela CD-skivor är bara början

 Lätt, intuitiv funktionalitet



Fördelar

• HD 3700:s högklassiga digitalomvandlareoch 
Harman Kardons framstående elektronikdesign ger en

 CD-lyssningsupplevelse som överträffar allt annat.

• HD 3700 låter inte bara underbart, den ser lika fantastisk ut. 
Dess eleganta finish, den ljusa VFD-displayen och den ID3-
stödjande formateringen tilltalar garanterat mångas hjärtan 
och ögon.

• Hoppa enkelt mellan låtar och annat med en enkel tryckning 
på den användarvänliga fjärrkontrollen.

• När den används tillsammans med någon av 
stereoreceivrarna HK 3700 och HK 3770, ger HD 3700 en sann 
hifi-lyssningsupplevelse.

• HD 3700 har samma design och fysiska bredd som 
stereoreceivrarna HK 3700 och HK 3770 – de kompletterar 
varandra exakt.

• HD 3700 spelar inte bara vanliga CD-skivor. Den klarar inte 
bara CD-R och CD-RW-format utan även WMA- och MP3-filer 
från digitala USB-minnen.

• Man behöver inte en magisterexamen i ljudteknik för 
att skapa den perfekta spellistan. HD 3700 låter dig 
programmera låtar antingen i en förutbestämd eller 
slumpvald ordning.

Detta finns i paketet:

1 HD 3700 CD-spelare

1 fjärrkontroll (batterier ingår) 

1 strömkabel

1 Analog stereo RCA-kabel

1 optisk kabel

1 snabbguide

1 säkerhetsblad 

2 strömkablar  

1 garantikort 

Ljud

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

Frekvensomfång : 16 Hz – 20 kHz (+/–0,2 dB)

Total harmonisk distorsion (THD) : < 0,009% vid 1 kHz

Dynamiskt omfång : > 95 dB

Signal/brus-förhållande : 105 dB

Kanalseparation : > 100 dB

Linjeutgångsnivå : 2,0 V

Ström 

Strömförsörjning : 100 - 240 V AC Switch 
  Mode-strömförsörjning

Strömförbrukning i standby-läge : < 0,5 W

Uteffekt (nominell) : 20 W

Skiva

Skivformat som stöds : CD, CD-R, CD-RW, MP3, WMA

CD-storlekar : Standard 12 cm- och mini 
  8 cm-format

ID3-textvisning : Ja

USB-ingång

Ljudformat som stöds : MP3, WMA

Filsystem som stöds : FAT 32

ID3-textvisning : Ja

Styrning

IR-fjärrkontroll : Ingår

3,5-mm IR-kontrollingång 
på baksidan : 1

3,5-mm IR-kontrollutgång 
på baksidan : 1
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