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Ses
• Çıkış gücü (RMS): 2X2W
• Ses Sistemi: Stereo
• Ses seviyesi kontrolü: Ses Kontrol döner/

şifreleyici
• Hoparlör tipleri: 2 kanallı Bass Reflex Hoparlör
• Hoparlör Güçlendirme: Piezo
• Hoparlör çapı: 4
• Ses Geliştirme: 2 kademeli dinamik bas 

kuvvetlendirme

müzik çalma
• Yükleyici Türü: Üst
• Çalma Ortamı: CD, CD-R, CD-RW, MP3-CD
• Disk Çalma Modları: Hızlı İleri/Geri, Önceki/

Sonraki Şarkı Arama, Tekrar Çalma, Rastgele 
Çalma

• programlanabilir parça sayısı: 20
• Dek sayısı: 1
• Kaset Dek Teknolojisi: Mekanik

Tuner/Alma/Verme
• Otomatik dijital istasyon bulma
• İstasyon hafızası: 20
• Anten: AM Anteni, FM Anteni
• Tuner Bantları: FM, MW

Bağlanabilirlik
• Aux girişi: Line in (hat girişi)
• Kulaklık: 3,5 mm

kolaylıklar
• Görüntü Tipi: LCD
• Uzaktan kumanda: 20 tuş

Aksesuarlar
• Aksesuarlarla Birlikte: AC Güç Kablosu, Kullanım 

Kılavuzu, Garanti belgesi

Güç
• Şebeke elektriği
• Pil tipi: LR20
• Pil voltajı: 1,5 V
• Pil sayısı: 6

Boyutlar
• Ambalaj boyutları (G x Y x D): 

493 x 210 x 314 mm
• Ürün boyutları (G x Y x D): 435 x 174 x 263 mm
• Ağırlık: 3,3 kg
• Ambalajla birlikte Ağırlık: 4,4 kg
•
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