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Det finns tider och platser som helt skiljer sig från våra. 
Där drakar, robotar och rymdvarelser slåss mot de 
goda hjältarna i fantastiska skådespel och oförglömliga 
miljöer. Och så finns det universum som inte skiljer 
sig så mycket från vårt, men där skurkarna åker fast 
snabbare än en kärlekskrank flicka blir förälskad. Vi 
älskar de här platserna. Vi älskar spänningen och 
kärleken och ledsamheterna och mystiken. Vi älskar 
våra hjältar och ibland till och med skurkarna. Kort sagt, 
vi älskar att försvinna iväg till dessa platser.

There are times and places vastly different from ours. 
Where dragons, robots and aliens fight against the 
forces of good in fantastic scenarios and unforgettable 
terrain. And there are universes not different from 
ours, but where the bad guys get caught faster than 
heart-throbbed girls fall in love. We love these places. 
We love all the excitement and love and sadness and 
mystery. We love the heroes and sometimes even the 
villains. In short, we love to escape to these places.



Let DVD ONE be your communicative hub for your living room. 
Regardless if you are into music, movies, video games or photo 
browsing, DVD ONE simply helps you connect everything. With 
a sober aluminium titanium design, easy-to-use functionality and 
award-winning sound, this product is built with you in mind. 
Someone who enjoys the good life, simplicity and perfection. 
And good sound of course. Because it’s not the same to watch 
you favourite film with only built-in television loudspeakers. The 
sound is a major part of the experience, and should be treated 
accordingly. And DVD ONE does that with great respect.

Låt DVD ONE bli den naturliga medelpunkten i ditt vardagsrum. 
För oavsett om du gillar musik, film, tv-spel eller fotografier, 
hjälper DVD ONE dig att ansluta allt på ett mycket enkelt sätt. 
Med en sober aluminiumfinish, lätthanterliga funktioner och ett 
prisvinnande ljud, är den här produkten byggd med dig i åtanke. 
Någon som gillar det goda livet, enkelhet och perfektion på en 
och samma gång. Och ordentligt ljud förstås. För det är ju inte 
samma sak att titta på film och få ljudet serverat av två inbyggda 
tv-högtalare. Ljudet är en väldigt viktig del av filmupplevelsen, och 
ska behandlas därefter. Och det gör DVD ONE med bravur.

BUILT WITH 
YOU IN MIND

Koppla in ytterligare HD källor enkelt 
med de två HDMI ingångarna.
Easily connect additional HD sources 
to the two HDMI in connections

En mängd anslutningsmöjligheter 
för all ljud- och bildutrustning. 
Many audio and video connections 
to cater for all A/V appliances.

Rejäla högtalarterminaler för  
pålitliga inkopplingar. Och 
självklart en subwoofer utgång. 
Sturdy loudspeaker terminals for 
reliable connection. And of course 
a sub-out connection.

Tjock borstad aluminium front panel  
i titan finish.
Comes with thick brushed  
aluminium panel in titanium finish.

Låttåtkomliga sidoingångar för  
portabla källor eller videokamera.
Easy accessable side connectors for 
portable players or video cameras.

Rejäla galler för 
god ventilation. 
Heavy duty mesh for 
good ventilation.

Formgiven för enkelt handhavande, 
och ett rent uttryck. 
Designed for ease of use and  
clean appearances.



BUILT WITH 
YOU IN MIND

HIGHLIGHTS
PERFEKT FÖR MUSIK
Även om det är en hembioreceiver så har vi inte 
glömt vårt hifi-arv. Lyssna på musik med samma 
höga kvalité du är van från en Audio Pro produkt.

PERFECT FOR MUSIC
Even though this is a home theater receiver, we 
have not repressed our audiophile gene. Listen to 
music with high quality as well.

FULL HD, 1080P
Full HD är den i dagsläget bästa upplösningen. 
1080 står för antal horisontella linjer, och “p”  
innebär att bilden helbilds-uppdateras.

Full HD is the highest resolution available today. 
1080 represents number of lines of horizontal reso-
lution. The “p” stands for progressive scan.

HDMI IN & UT
Med HDMI ingångar och en utgång, blir DVD ONE 
den naturliga medelpunkten i ditt rum. Koppla in två 
högupplösta källor och njut av både bild och ljud 
som det ska vara.

HDMI IN & OUT
With HDMI inputs and one output, DVD ONE is the 
natural hub in your room. Connect two HD sources 
and enjoy sound and image as it should be.

FJÄRRKONTROLL
Formgiven för att styra allt på ett enkelt sätt. Även 
enkel att sköta i mörker med väl tilltagna knappar.

REMOTE
Designed to control everything with ease. Even easy 
to use in the dark, with buttons good in size.

2.1 HEMMABIO
När du inte vill ha kablar och högtalare i hela rum-
met. Två högtalare är en lösning med anmärknings-
värt omfamnande ljud.

2.1 HOME THEATER
When you don’t want cables and speakers filling 
your room, two speakers is your solution. And with 
remarkably embracing sound.

SPECIFICATIONS
Audio section
Output power:
RMS: 20Hz-20kHz < 0,7% THD, 4 Ω:  2 x 75 W
Frequenzy response:  2Hz-21kHz(-3dB)
Signal-to-noice ratio:  85dBA
Input sensitivity/Impedance:
AUX 1, 2, 3 in: 2V/47kΩ
Side in:  0,5V/47kΩ
Scart:  1V/47kΩ
Tone controls:
Bass:  ±6dB 100Hz, 2dB/step
Treble:  ±6dB 10kHz, 2dB/step

FM tuner
Frequency range: 87,5 - 108MHz
Signal-to-noice ratio: 60dB
Usable sensitivity: 4μV
Stereo separation: 35dB
Image rejection: 70dB

AM tuner
Frequency range: 531 - 1602kHz
Signal-to-noice ratio: 40dB
Usable sensitivity: 1mV
Image rejection: 30dB

AM/FM tuner with RDS
Number of presets: 20 presets (FM/AM together)

CD player, Readable disc types:
CD, CD-DA, CD-R, CD-RW: 8cm och 12 cm
DVD player, Readable disc types:
DVD Video, DVD-R/ DVD+R, DVD-RW/DVD+RW

Inputs
4 Audio input
1 Optical/coax input
3 Video input, s-video/composite
2 HDMI input
1 USB
1 Scart input

Outputs
1 Video output, s-video/composite/component
1 Preout left/right
1 Optical Digital output
1 Subwoofer output
1 HDMI output
1 Scart output

Dimensions
Width: 344 mm
Height: 108 mm
Depth: 320 mm
Weight: 5 Kg

Power consumption
Max:    150W
Standby: 0,8W
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