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Zvuk
• Výstupní výkon (RMS): 2X2 W
• Zvukový systém: Stereo
• Ovládání hlasitosti: Otočné ovládání hlasitosti / 

kodér
• Typ reproduktorů: 2pásmové Bass Reflex
• Vylepšení reproduktoru: Piezoelektrický
• Průměr reproduktoru: 4"
• Vylepšení zvuku: Dynamické zvýraznění basů (2 

stupně)

Přehrávání zvuku
• Typ zavádění: Horní
• Média pro přehrávání: CD, CD-R, CD-RW, MP3-

CD
• Režimy přehrávání disků: Rychlý posun vpřed/

zpět, Vyhledávání stopy: další/předchozí, Funkce 
Repeat Play (opakované přehrávání), Náhodné 
přehrávání

• programovatelné skladby: 20
• Počet magnetofonů: 1
• technologie kazetového magnetofonu: 

Mechanický

Tuner/příjem/vysílání
• Automatické digitální ladění: ano
• Předvolby stanic: 20

• Anténa: Anténa pro SV, Anténa VKV
• Pásma tuneru: VKV, SV

Možnosti připojení
• Vstup Aux: Linkový vstup
• Sluchátka: 3,5 mm

Pohodlí
• Typ displeje: LCD
• Dálkové ovládání: 20 tlačítek

Příslušenství
• Dodávané příslušenství: Síťová šňůra, Uživatelský 

manuál, Záruční list

Napájení
• Napájení ze sítě: ano
• Typ baterie: LR20
• Napětí baterie: 1,5 V
• Počet baterií: 6

Rozměry
• Rozměry balení (Š x V x H): 493 x 210 x 314 mm
• Rozměry výrobku (Š x V x H): 

435 x 174 x 263 mm
• Hmotnost: 3,3 kg
• Hmotnost včetně balení: 4,4 kg
•

CD Soundmachine s funkcí Dynamic Bass Boost
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