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Lyd
• Utgangseffekt (RMS): 2 x 2 W
• Lydsystem: Stereo
• Volumkontroll: Volumkontroll roterende/koder
• Høyttalertyper: Toveis Bass Reflex-høyttaler
• Høyttalerforbedring: Piezo
• Høyttalerdiameter: 4 tommer
• Lydforbedringer: Dynamisk bassforsterking i to 

trinn

Lydavspilling
• Lastetype: topp
• Avspillingsmedier: CD, CD-R, CD-RW, MP3-CD
• Modi for plateavspilling: Hurtig forover/bakover, 

Neste/forrige, sporsøk, Gjenta avspilling, Shuffle-
avspilling

• Programmerbare spor: 20
• Antall spillere: 1
• Kassettspillerteknologi: Mekanisk

Tuner/mottak/sending
• Automatisk digital tuning
• Forhåndsinnstillinger: 20
• Antenne: AM-antenne, FM-antenne
• Tunerbånd: FM, MW

Tilkoblingsmuligheter
• Aux-inngang: Linjeinngang
• Hodetelefon: 3,5 mm

Anvendelighet
• Skjermtype: LCD
• Fjernkontroll: 20 taster

Tilbehør
• Vedlagt tilbehør: Nettledning, Brukerhåndbok, 

Garantisertifikat

Effekt
• Lysnett
• Batteritype: LR20
• Batterispenning: 1,5 V
• Antall batterier: 6

Mål
• Emballasjemål (B x H x D): 493 x 210 x 314 mm
• Produktmål (B x H x D): 435 x 174 x 263 mm
• Vekt: 3,3 kg
• Vekt, inkl. emballasje: 4,4 kg
•

CD-lydmaskin med dynamisk bassforsterking (DBB)
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