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Ljud
• Uteffekt (RMS): 2X2 W
• Ljudsystem: Stereo
• Volymkontroll: Ratt/kodare för volymkontroll
• Högtalartyper: 2-vägs basreflexhögtalare
• Högtalare: Piezo
• Högtalardiameter: 4 tum
• Ljudförbättring: DBB (Dynamic Bass Boost) i 2 

steg

Ljuduppspelning
• Typ av laddare: Toppmatad
• Uppspelningsmedia: CD, CD-R, CD-RW, MP3-

CD-skiva
• Skivuppspelningslägen: Snabbt framåt/bakåt, 

Nästa/Föregående spårsökning, Repetera 
spelning, Blandad uppspelning

• Programmerbara spår: 20
• Antal enheter: 1
• Kassettdäcksteknik: Mekanisk

Mottagare/mottagning/överföring
• Automatisk digital kanalsökning
• Kanalförinställningar: 20
• Antenn: AM-antenn, FM-antenn
• Radioband: FM, MW

Anslutningar
• Aux-in: Line-in
• Hörlur: 3,5 mm

Praktiskt
• Skärmtyp: LCD
• Fjärrkontroll: 20 knappar

Tillbehör
• Tillbehör: Nätkabel, Bruksanvisning, 

Garanticertifikat

Ström
• Nätström
• Batterityp: LR20
• Batterispänning: 1,5 V
• Antal batterier: 6

Storlek
• Förpackningens mått (B x H x D): 

493 x 210 x 314 mm
• Produktens mått (B x H x D): 

435 x 174 x 263 mm
• Vikt: 3,3 kg
• Vikt inkl. förpackning: 4,4 kg
•

CD Soundmachine med Dynamic Bass Boost
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