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Reprodução de áudio
• Tipo de carregador: Parte superior
• Mídia de reprodução: CD de MP3, CD, CD-R, 

CD-RW
• Faixas programáveis: 20
• Modos de reprodução de discos: Avanço/

retrocesso, Localizar próxima faixa/faixa anterior, 
Repetir reprodução, Reproduzir aleatoriamente 
(Shuffle)

Sintonizador/Recepção/Transmissão
• Faixas do sintonizador: FM, MW
• Antena: Antena FM

Som
• Potência de saída (RMS): 2X1,0 W
• Sistema de áudio: Estéreo
• Diâmetro do alto-falante: 3"
• Controle de volume: giratório

Alto-falantes
• Alto-falantes internos: 2
• Terminando: Metal

Praticidade
• Tipo de display: Tela de cristal líquido

Alimentação
• Tipo de bateria: LR14
• Tensão da bateria: 1,5 V
• Alimentação
• Nº de baterias: 6

Acessórios
• Acessórios inclusos: Cabo de alimentação AC, 

Manual do usuário, Certificado de garantia

Dimensões
• Dimensões da embalagem (L x A x P): 

416 x 200 x 287 mm
• Dimensões do produto (L x A x P): 

360 x 152 x 225 mm
• Peso: 2,2 kg
• Peso, incluindo embalagem: 2,8 kg
•
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