
Bekijk uw Blu-ray-video's in fantastische kwaliteit en stream vervolgens 
uw audio- (incl. FLAC) en videobestanden (inclusief DivX plus HD-
bestanden) vanaf uw thuisnetwerk of internet. De UD7007 heeft geen 
enkele moeite met deze uiteenlopende functies aangezien het systeem 
niet alleen uit een Blu-ray- en DVD-speler bestaat, maar ook DLNA 
1.5-gecertificeerd is en zelfs toegang biedt tot Netflix video-on-demand 
en YouTube Leanback. Voor een optimaal analoog stereogeluid op CD 
en SACD, maakt de speler gebruik van Marantz HDAM-audiomodules 
en speciaal ontwikkelde componenten op een hiertoe aangewezen 
audio-printplaat. Daarnaast kunt u vrijelijk kiezen tussen gebalanceerde 
XLR- en cinch-uitgangen.   Het hoogwaardige, snel reagerende 
loopwerk wordt afgeschermd door een aluminium afdekplaat en stalen 
bodemplaat voor het chassis. Het chassis heeft daarnaast een hoge 
stijfheid en is versterkt met een extra bodemplaat voor het elimineren 
van trillingen. De elektronicacomponenten zijn in vijf aparte groepen 
verdeeld om interferentie tot een minimum te beperken en de audio-
videokwaliteit optimaal te bevorderen. Tot slot bieden de twee HDMI-
uitgangen met 3D-ondersteuning optimale flexibiliteit qua installatie en 
prestatievermogen. Maar zoals voor alle Marantz-spelers geldt, staat ook 
hier de muzikale kwaliteit voorop. Om dat te onderstrepen beschikt de 
UD7007 over de Pure Direct-modus voor een superieure weergave van 
CD's en zelfs SACD's. 

Belangrijkste eigenschappen

•	 Speelt Blu-ray discs, DVD's, DVD-Audio's, SACD's en  
CD's af. 

•	 Netwerkstreaming voor audio en video  
(DLNA 1.5-gecertificeerd)

•	 Compatibel met MP3, WMA, FLAC HD, DivX HD,  
AVCHD en JPEG

•	 Geavanceerde bedieningsfunctionaliteit met de  
Marantz Remote App in combinatie met de nieuwe  
generatie Marantz receiver 

•	 32 bits/192 kHz DAC en hoogwaardig analoog  
stereogeluid via HDAM 

•	 Gebalanceerde XLR- en vergulde RCA-uitgangen 
•	 Stijve chassisconstructie met extra bodemplaat  
•	 2x HDMI-uitgangen voor gescheiden audio/video 
•	 Volledig afgeschermd, snel reagerend loopwerk en fanloze  

behuizing voor een geruisloze werking
•	 Ondersteunt YouTube Leanback en Netflix VOD 
•	 HDMI - 3D-ready, CEC
•	 HIGH SPEED HDMITM-kabel inbegrepen

EAN

EU UD7007/N1B 4951035047644 Zwart
 UD7007/N1SG 4951035047651 Zilver-goud
UK UD7007/T1B 4951035047644 Zwart
 UD7007/T1SG 4951035047651 Zilver-goudwww.marantz.eu
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* niet in alle landen verkrijgbaar
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EIGENSCHAPPEN UD7007

Compatibiliteit: CD/SACD/DVD/DVD-A/Blu-Ray Disc •	/	•	/	•	/	•	/	•

BD-Live •

Intern geheugen voor BD-Live (1 Gb) •

Audio-/ Videostreaming vanaf netwerk •

Audio Exclusive-modus (Pure Direct) •

Quick Start-modus •

Korte laadtijden •

Videoscaling via HDMI: tot 1080p •

Compatibiliteit t.a.v. gecomprimeerde audio: WMA / MP3 •	/	•

Meertalige OSD •

MEERKANAALS SURROUND

Decoder: Dolby Digital Plus / Dolby TrueHD / DTS HD •	/	•	/	•

Decoder: DD / DTS / DTS96/24 / SACD •	/	•	/	•	/	•

DSD van SACD via HDMI •

Meerkanaals downmix: DD/DTS/SACD •	/	•

Virtual Surround •

AUDIO-/VIDEO-OPTIMALISATIE

CD-compatibiliteit: CD / CD-R/RW / HDCD / SACD •	/	•	/	-	/	•

DVD-compatibiliteit: 
DVD-V / DVD-A / DVD-R / DVD-RW (video) / DVD+R/RW

•	/	•	/	•	/	•	/	•

AVCHD/DivX HD/DivX 6/DivX Ultra •	/	•	/	•	/	-

MP3 / WMA van: CD / DVD / USB •	/	•	/	•

Compatibiliteit beelddiscs: JPEG / JPEG HD / Picture CD •	/	-	/	•

Netvoedingstransformator: ringkern / EI -	/	•

Hoogwaardige audiocomponenten •

HDAM •

Vergulde cinch •

Dubbelgelaagde bodemplaat •

OVERIGE

Ondersteunt Deep Color •

3D-ready •

CEC •

24 True Frames Per Seconde (FPS) •

HDMI-videocorrecties •

NETWERK

DLNA-gecertificeerd •	(v1.5)

UPnP-gecertificeerd •

Netwerkaudio: MP3/WMA/AAC/FLAC/WAV •	/	•	/	•	/	•	/	•

Statische netwerkvideo •

Netwerkvideo: MPEG/DivX/H.264/WMV •	/	•	/	•	/	•

YouTube Leanback / Netflix VOD* •	/	•

INGANGEN/UITGANGEN

VIDEO

HDMI 2x

AUDIO

Analoge uitgang: 2-kan./5.1-kan./7.1-kan. (cinch) •	/	-	/	-

XLR stereo-uitgang •

Coaxiale digitale uitgang •

OVERIGE

USB •

Ethernet •

Marantz remote bus •

SPECIFICATIES

D/A-conversie (audio) 192 kHz/36 bits

D/A-converterchip (audio) PCM1795

Frequentierespons BD (lineaire PCM)

48 kHz sampling 4 Hz tot 22 kHz

96 kHz sampling 4 Hz tot 44 kHz

192 kHz sampling 4 Hz tot 88 kHz

Frequentierespons DVD  (lineaire PCM)

48 kHz sampling 4 Hz tot 22 kHz

96 kHz sampling 4 Hz tot 44 kHz

Frequentierespons CD (lineaire PCM) 4 Hz tot 20 kHz

Frequentierespons (SACD / DVD-A) 2 Hz-100 kHz (SACD)

Signaal-ruisverhouding 120 dB

Dynamisch bereik CD / DVD/BD 105

Totale harmonische vervorming (THD) 0.0020%

ALGEMEEN

Verkrijgbare kleuren: zwart / zilver-goud •	/	•

Metalen voorpaneel •	

Afstandsbediening RC006UD

HDMI-kabel inbegrepen •

Energieverbruik (W) 40

Energieverbruik in stand-by (W) 0.3

Afneembaar netsnoer •

Maximale afmetingen (B x D x H) in mm 440 x 308 x 108

Gewicht 6,5 kg


