Caracteristici

Redarea cu uşurinţă de muzică pe computer
Realizaţi paşii 1 - 3 din acest manual pentru a conecta computerul la amplificatorul
DAC USB. După aceasta veţi putea asculta cu uşurinţă muzică pe computer.

Redarea unui sunet de înaltă calitate
Pot fi redate fişiere audio cum ar fi PCM 192 kHz/32 bit şi DSD*. De asemenea, pot fi
redate fişiere MP3 şi alte surse audio comprimate într-un mod care recreează un sunet
de calitate înaltă pentru o senzaţie de spaţialitate.
*Fişierele DSD pot fi redate doar pe computerele Windows.

Ghid de pornire rapidă

Vizitaţi site-ul Web de mai jos pentru mai multe informaţii despre
modul de utilizare a unităţii:
http://rd1.sony.net/help/ha/uda1/h_zz/

Redarea de muzică pe dispozitive mobile
Formatele de fişiere audio pentru dispozitivele Android şi dispozitivele smartphone, cum
ar fi dispozitivele iPhone, sunt de asemenea acceptate de amplificatorul DAC USB. Pentru
detalii cu privire la dispozitivele acceptate, etc., consultaţi Ghidul de ajutor de mai jos.
http://rd1.sony.net/help/ha/uda1/h_zz/
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Conectaţi unitatea la boxe

Conectaţi unitatea la computer

3

Redaţi fişiere audio pe computer

Instalaţi driverul specificat pe computer

Boxe (nefurnizate)



1 Conectaţi computerul la mufa USB (
Conectaţi cablul de alimentare
CA (de la reţea) la mufa AC IN
de pe panoul posterior al
unităţii.

) de
pe panoul posterior al unităţii cu ajutorul
cablului USB (furnizat).

2 Porniţi computerul.

1 Apăsaţi  pentru a porni
unitatea.

INPUT SELECTOR

2 Instalaţi driverul specificat pe computer.
Vizitaţi următorul site Web şi introduceţi UDA-1:
http://support.sony-europe.com/
Pentru detalii cu privire la procedura de instalare
a driverului, consultaţi următorul site Web.

Apăsaţi INPUT SELECTOR în mod repetat
pentru a selecta „USB REAR”.

VOLUME

Redaţi un fişier audio cu ajutorul
software-ului de player audio.

Ajustaţi volumul de pe unitate.

Software-ul nostru recomandat de player audio este de asemenea disponibil.
În cazul în care software-ul dvs. de player audio nu acceptă fişiere audio de înaltă rezoluţie, încercaţi software-ul nostru recomandat.
„Hi-Res Audio Player”: http://support.sony-europe.com/
Pentru detalii, consultaţi Ghidul de ajutor.
Comutaţi EQUALIZER pe
TUNED FOR SS-HA3 atunci când
folosiţi boxele recomandate,
SS-HA3 (nefurnizat).

După ce aţi conectat unitatea
şi boxele, conectaţi cablul de
alimentare CA (de la reţea) la
o priză de perete.

Vizitaţi site-ul Web de mai jos pentru a obţine mai multe informaţii despre unitate şi despre cum puteţi obţine
performanţe optime de la aceasta.
http://rd1.sony.net/help/ha/uda1/h_zz/

