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Kedvenc dallamai – klasszikus 

kialakítású készülékről
Hálózatról és elemekről egyaránt üzemeltethető, hordozható analóg rádió. Kényelmes 
kezelőszerveivel könnyen kedvenc állomásaira hangolhat. Fa kialakítása klasszikus külsőt 
kölcsönöz neki, és a hangminőséget is javítja.

Élvezze a több forrásból érkező zenét
• FFM/MW hangolóegység a rádióhallgatáshoz
• Vonalbemeneti csatlakozás hordozható zenelejátszáshoz

Kiváló hangvisszaadás
• Bass Reflex hangsugárzó rendszer az erőteljes, mélyebb basszushangért
• Dinamikus basszuskiemelés: mély, drámai hang
• 2 W kimeneti RMS összteljesítmény



 FM/MW hangolóegység

FM/MW (AM) sztereó hangolóegység

bemenő vonali csatlakozás
Az MP3 bemeneti csatlakozással közvetlenül 
játszhatja le az MP3-fájlokat audiorendszerén. 
Mindössze csatlakoztatni kell a hordozható MP3-
lejátszót a beépített csatlakozóval az 
audiorendszerhez, és kivételes hangminőségben 
hallgathatja kedvenc zenéit a hordozható MP3-
lejátszóról.

Bass Reflex hangszórórendszer

A Bass Reflex hangszórók mély basszus hanghatást 
produkálnak egy kompakt hangfalrendszerben. 
Abban tér el a hagyományos hangfalrendszertől, 
hogy egy basszuscső is csatlakozik, amely 
akusztikusan összhangban áll a mélynyomóval, és ez 
optimalizálja a kijövő alacsony frekvenciákat. Az 
eredmény egy mélyebb, szabályozott basszus hang és 
kisebb torzítás. Úgy működik, hogy a basszuscsőben 
megremegteti a levegőt, és az úgy vibrál, mint egy 
normál mélynyomóban. A mélynyomó reakcióval a 
rendszer kibővíti az általánosan alacsony frekvenciájú 
hangokat, és a mély basszus hang új dimenzióját 
hozza létre.

Dinamikus basszuskiemelés

A Dinamikus basszuskiemelés maximálisra növeli a 
zenei élvezetet, hiszen egyetlen gombnyomással 
képes kiemelni a zene mélyhang-tartalmát – 
bármilyen legyen is a hangerő-beállítás: alacsony vagy 
magas! A legmélyebb frekvenciák rendszerint 
elvesznek a hangerő alacsony szintre állítása mellett. 
Ennek ellensúlyozására a Dinamikus basszuskiemelés 
beállítható a mély hangszintek kiemelésére, így Ön 
kiegyenlített hanghatást élvezhet a hangerő 
csökkentése esetén is.

2 W RMS

A rendszer RMS összteljesítménye 2 W. Az RMS a 
„Root Mean Square” szavak rövidítése, ami a 
hangteljesítmény gyakori mértéke, vagyis az 
erősítőből a hangszóró felé továbbított elektromos 
energia, wattban mérve. A hangszóró felé 
továbbított elektromos energia nagysága és a 
hangszóró érzékenysége határozza meg a létrejövő 
hangteljesítményt. Minél nagyobb a wattok száma, 
annál nagyobb a hangsugárzóból kisugárzott 
hangteljesítmény.
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Műszaki adatok
Hangzás
• Hangkiemelés: Dinamikus basszuskiemelés
• Hangrendszer: monó
• Hangerőszabályzás: forgatógomb (analóg)
• Kimeneti teljesítmény: 2 W

Hangolóegység/Vétel/Adás
• Hangolási sávok: FM, MW

Csatlakoztathatóság
• Audio/video kimenet: Fejhallgató (3,5 mm-es)
• MP3 Link: 3,5 mm-es sztereó vonalbemenet

Tartozékok
• Vezetékek/csatlakozás: AC/DC adapter, 

audiokábel
• Egyebek: Felhasználói kézikönyv

Méretek
• Termék tömege: 1,67 kg
• Főegység mélysége: 141 mm
• Főegység magassága: 137 mm
• Főegység szélessége: 260 mm

Tápellátás
• Akkumulátor típusa: C méretű (LR14)
• Elemfeszültség: 1,5 V
• Tápegység: 220 - 240 V
• Elemek száma: 6

Hangszórók
• Hangszórók: 3"-es szélessávú hangszóró
•
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