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Ääni
• Lähtöteho (RMS): 2 x 2 W
• Äänentoistojärjestelmä: Stereo
• Äänenvoimakkuuden säätö: 

Äänenvoimakkuussäätö kierto/pakkaus
• Kaiutintyypit: 2-suuntainen bassorefleksikaiutin
• Kaiutinparannukset: Piezo
• Kaiuttimen halkaisija: 4"
• Äänenparannus: Dynamic bass boost (2 asetusta)

Äänen toisto
• Levyn syöttö: Päältä ladattava
• Toistomuodot: CD, CD-R, CD-RW, MP3-CD
• Levytoistotilat: Pikahaku eteen/taaksepäin, 

Seuraavan/edellisen kappaleen haku, Jatkuva 
toisto, Kappaleiden satunnaistoisto

• ohjelmoitavia kappaleita: 20
• Dekkien määrä: 1
• kasettidekin tekniikka: Mekaaninen

Viritin/vastaanotto/signaalinsiirto
• Automaattinen digitaaliviritys
• Pikavalinnat: 20
• Antenni: AM-antenni, FM-antenni
• Virittimen aaltoalueet: FM, MW

Liitännät
• Aux-tulo: Linjatulo
• Kuulokkeet: 3,5 mm

Käytön mukavuus
• Näyttötyyppi: LCD
• Kaukosäädin: 20 näppäintä

Lisätarvikkeet
• Mukana tulevat lisätarvikkeet: Virtajohto, 

Käyttöopas, Takuutodistus

Virta
• Verkkovirta
• Pariston malli: LR20
• Akun jännite: 1,5 V
• Paristojen määrä: 6

Mitat
• Pakkauksen mitat (L x K x S): 

493 x 210 x 314 mm
• Tuotteen mitat (L x K x S): 435 x 174 x 263 mm
• Paino: 3,3 kg
• Paino pakattuna: 4,4 kg
•
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