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• Equalizador: 3 faixas
• Ajustes do equalizador: Ef. son. em jogos (Blast, 

Punch, Speed)
• Tipos de alto-falantes: Caixas acústicas Bass 

Reflex
• Recursos de áudio: MAX Sound, Controle de 

altos e graves
• Sistema de áudio: Estéreo
• Diâmetro do alto-falante: 4"
• Potência de saída (RMS): 2X4W
• Controle de volume: Contr. volume c/ codificador 

rotativo

Alto-falantes
• Alto-falantes internos: 2
• Terminando: Metal
• Melhor desempenho de alto-falantes: Porta Max 

BASS
• Tipos de alto-falantes: Alto-falantes

Reprodução de áudio
• Mídia de reprodução: CD, CD-R, CD-RW, CD de 

MP3
• Modos de reprodução de discos: Avanço/

retrocesso, Pesquisar próximo álbum/álbum 
anterior, Localizar próxima faixa/faixa anterior, 
Repetir um/álbum/tudo, Reproduzir 
aleatoriamente (Shuffle)

• Tipo de carregador: Parte superior
• Faixas programáveis: 20

Sintonizador/Recepção/Transmissão
• Antena: Antena AM, Antena FM
• Sintonia digital automática
• Faixas do sintonizador: FM, MW

Conectividade
• Entrada de áudio para dados: Áudio Esq/Dir 

(RCA) 2x
• Aux in: Gameport
• Fone de ouvido: 3,5 mm
• PC Link: USB 1.1
• Entrada de vídeo: CVBS Video (RCA) 1x
• Saída de vídeo - Analógica: Composite CVBS 

(cinch amarelo)

Praticidade
• Luz de fundo
• Cor da luz de fundo: Âmbar
• Dígitos do visor: 7
• Tipo de display: Tela de cristal líquido

Acessórios
• Acessórios inclusos: Cabo de alimentação AC, 

Cabo de áudio/vídeo, CD-ROM c/software e 
manual, Cabo USB, Manual do usuário, 
Certificado de garantia

• Base de apoio: Suporte para posicionamento 
vertical

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

645 x 230 x 348 mm
• Dimensões do produto (L x A x P): 

520 x 178 x 287 mm
• Peso: 4,5 kg
• Peso, incluindo embalagem: 6,5 kg

Alimentação
• Tipo de bateria: LR20
• Tensão da bateria: 1,5 V
• Alimentação
• Nº de baterias: 8
•

CD Soundmachine
MP3  
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