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Zvuk
• Výstupný výkon (RMS): 2 X2W
• Zvukový systém: Stereofónny
• Ovládanie hlasitosti: Otočné/kódovacie ovl. 

hlasitosti
• Typy reproduktorov: 2-smerné reproduktory 

Bass Reflex
• Zdokonalenie reproduktoru: Piezo
• Priemer reproduktora: 4"
• Zlepšenie kvality zvuku: 2 krokový dynamický bass 

boost

Prehrávanie zvuku
• Typ zásobníka: Horná
• Prehrávané médiá: CD, CD-R, CD-RW, MP3-CD
• Režimy prehrávania disku: Rýchlo dopredu/

dozadu, Vyhľadávanie ďalšej/predchádz. skladby, 
Zopakovať prehrávanie, Náhodné prehrávanie

• Programovateľné stopy: 20
• Počet jednotiek: 1
• Technológia prehrávača kaziet: Mechanický

Tuner/Príjem/Vysielanie
• Automatické digitálne ladenie: áno
• Predvolené stanice: 20
• Anténa: AM anténa, FM anténa
• Upevnenia tuneru: FM, MW

Pripojiteľnosť
• Vstup Aux: Vstup
• Slúchadlo: 3,5 mm

Užitočná funkcia
• Typ displeja: displej LCD
• Diaľkové ovládanie: 20 tlačidiel

Príslušenstvo
• Zahrnuté príslušenstvo: Napájací kábel 

striedavého prúdu (AC), Manuál používateľa, 
Potvrdenie záruky

Napájanie
• Napájanie zo siete: áno
• Typ batérie: LR20
• Napätie batérie: 1.5 V
• Počet batérií: 6

Rozmery
• Rozmery balenia (Š x V x H): 

493 x 210 x 314 mm
• Rozmery produktu (Š x V x H): 

435 x 174 x 263 mm
• Váha: 3.3 kg
• Váha vrátane balenia: 4.4 kg
•

CD Soundmachine s funkciou Dynamic Bass Boost
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