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Geluid
• Uitgangsvermogen (RMS): 2 x 2 W
• Geluidssysteem: Stereo
• Volumeregeling: Volumeregeling, roterend/

encoder
• Luidsprekertypen: Tweerichtingsbassreflex-

luidspreker
• Luidsprekerverbetering: Piezo
• Diameter van de luidspreker: 4 inch
• Geluidsverbetering: Dynamic Bass Boost, 2 

stappen

Audioweergave
• Ladertype: Bovenkant
• Media afspelen: CD, CD-R, CD-RW afspelen, 

MP3-CD
• Discafspeelmodi: Snel vooruit-/achteruitspoelen, 

Volgende/vorige nummer zoeken, Afspelen 
herhalen, Shuffle

• Programmeerbare nummers: 20
• Aantal decks: 1
• cassettedecktechnologie: Mechanisch

Tuner/ontvangst/overdracht
• Automatisch digitaal afstemmen
• Voorkeurzenders: 20
• Antenne: AM-antenne, FM-antenne
• Tunerbereik: FM, MW

Connectiviteit
• Aux ingang: Lijningang
• Hoofdtelefoon: 3,5 mm

Gebruiksgemak
• Displaytype: LCD
• Afstandsbediening: 20 toetsen

Accessoires
• Meegeleverde accessoires: AC-netsnoer, 

Gebruikershandleiding, Garantiecertificaat

Voeding
• Netstroom
• Batterijtype: LR20
• Batterijvoltage: 1,5 V
• Aantal batterijen: 6

Afmetingen
• Afmetingen van verpakking (B x H x D): 

493 x 210 x 314 mm
• Afmetingen van product (B x H x D): 

435 x 174 x 263 mm
• Gewicht: 3,3 kg
• Gewicht (incl. verpakking): 4,4 kg
•

CD-soundmachine met Dynamic Bass Boost
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