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Звук
• Изходна мощност (RMS): 2 X 2 W
• Звукова система: Стерео
• Регулиране на силата на звука: Ротационен 

регулатор на звука
• Типове високоговорители: 2-лентов 

басрефлексен високоговор.
• Подобрение за високоговорител: 

Пиезоелектрически
• Диаметър на високоговорителя: 4 инча
• Подобрение на звука: 2 нива динамично 

усилване на басите

Аудио възпроизвеждане
• Тип устройство за зареждане: Горно
• Носители за възпроизвеждане: CD, CD-R, CD-

RW, MP3-CD
• Режими на възпроизвеждане на диска: Бързо 

напред/назад, Търсене на следваща/предишна 
песен, Повторно изпълнение, Разбъркано 
възпроизвеждане

• програмируеми песни: 2"
• Брой декове: 1
• технология на касетния дек: Механичен

Тунер/приемане/предаване
• Автоматична цифрова настройка: да
• Предварително настроени станции: 2"

• Антена: AM антена, FM антена
• Обхвати на тунера: FM, MW

Възможности за свързване
• Допълнителен вход (AUX): Линеен вход
• Слушалка: 3,5 мм

Удобство
• Тип на дисплея: LCD
• Дистанционно управление: 20-бутонно

Аксесоари
• Аксесоари в комплектацията: Захранващ кабел, 

Ръководство за потребителя, Гаранционен 
сертификат

Мощност
• Мрежово напрежение: да
• Тип батерия: LR20
• Напрежение на батерията: 1,5 V
• Брой на батериите: 6

Размери
• Габарити на опаковката (Ш x В x Д): 

493 x 210 x 314 мм
• Габарити на продукта (Ш x В x Д): 

435 x 174 x 263 мм
• Тегло: 3,3 кг
• Тегло вкл. опаковката: 4,4 кг
•

CD радиокасетофон с динамично усилване на басите
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