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Sunet
• Putere de ieșire (RMS): 2X1,2W
• Sistem audio: Stereo
• Controlul volumului: Reglarea volumului
• Diametru difuzor: 4"
• Tipuri de boxe: Sistem de boxe Bass Reflex
• Caracteristici superioare sunet: Dynamic Bass 

Boost

Redare audio
• Tip încărcător: Tabel de pagini
• Medii de redare: CD, CD-R, CD-RW, MP3-CD
• Moduri redare disc: Derulare înainte/înapoi, 

Căutare melodie următoare/anterioară, Repetare 
redare, Redare aleatorie

• melodii programabile: 20
• Număr de casetofoane: 1
• Cassette Deck Technology: Mecanic
• Moduri redare casetă: Derulare rapidă înainte/

înapoi, Full Auto Stop, Buton Pauză

Tuner/Recepţie/Transmisie
• Reglare automată digitală
• Setări prestabilite staţie: 20

• Antenă: Antenă AM, Antenă FM
• Mărci de tunere: FM, MW

Comoditate
• Tip ecran: LCD
• Telecomandă: 14 taste

Accesorii
• Accesorii incluse: Cablu de alimentare CA, Manual 

de utilizare, Certificat de garanţie

Alimentare
• Sursă de alimentare principală
• Tip baterie: LR14
• Tensiune baterie: 1,5 V
• Număr de baterii: 6

Dimensiuni
• Dimensiuni ambalare (L x Î x A): 

470 x 275 x 210 mm
• Dimensiuni produs (L x Î x A): 

400 x 243 x 169 mm
• Greutate: 2,9 kg
• Greutate cu ambalaj inclus: 3,7 kg
•

CD Soundmachine cu Dynamic Bass Boost
MP3  
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