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Dźwięk
• Moc wyjściowa (RMS): 2 x 2 W
• System dźwięku: Stereo
• Regulacja głośności: Pokrętło/koder regulacji 

głośności
• Typy głośników: 2-drożne głośniki Bass Reflex
• Funkcje i cechy dotyczące głośników: Piezo
• Średnica głośnika: 10 cm
• Funkcje poprawy dźwięku: 2-stop. dynamiczne 

wzmocnienie basów

Odtwarzanie audio
• Sposób ładowania: Góra
• Odtwarzane nośniki: płyta CD, CD-R, CD-RW, 

MP3-CD
• Tryby odtwarzania płyt: Szybkie odtwarzanie do 

przodu/do tyłu, Wyszukiwanie nast./poprzed. 
ścieżki, Odtwarzanie wielokrotne, Odtwarzanie w 
kolejności losowej

• liczba utworów do zaprogramowania: 20
• Liczba magnetofonów: 1
• technologia magnetofonów kasetowych: 

Mechaniczna

Tuner/odbiór/transmisja
• Automatyczne dostrajanie cyfrowe
• Pamięć stacji: 20
• Antena: Antena na fale DŁ./ŚR., Antena zakresu 

UKF
• Pasma tunera: UKF, ŚR.

Możliwości połączeń
• Wejście AUX: Wejście liniowe
• Słuchawki: 3,5 mm

Wygoda
• Typ wyświetlacza: LCD
• Pilot zdalnego sterowania: 20-przyciskowy

Akcesoria
• Akcesoria w zestawie: Przewód zasilający 

sieciowy, Podręcznik użytkownika, Karta 
gwarancyjna

Zasilanie
• Zasilanie sieciowe
• Rodzaj baterii: LR20
• Napięcie baterii: 1,5 V
• Liczba baterii: 6

Wymiary
• Wymiary opakowania (szer. x wys. x gł.): 

493 x 210 x 314 mm
• Wymiary produktu (szer. x wys. x gł.): 

435 x 174 x 263 mm
• Waga: 3,3 kg
• Waga wraz z opakowaniem: 4,4 kg
•

Bumbox CD z dynamicznym wzmocnieniem tonów niskich
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