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6 alles-in-een DVD-soundmachine kunt u nu uw favoriete films en zelfs foto's op uw TV 

 ook uw muziek beluisteren. De krachtige Bass Reflex-luidsprekers hebben een totaal 

gen van 2 x 4 W, en de directe aansluiting op USB biedt nog meer audiomogelijkheden.
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Geluid
• Equalizer: 3-bands
• Luidsprekertypen: Bass Reflex-

luidsprekersysteem
• Geluidsverbetering: MAX Sound, Treble- en bass-

regeling, Dynamic Bass Boost
• Geluidssysteem: Stereo
• Volumeregeling: Volumeregeling, roterend/

encoder
• Uitgangsvermogen (RMS): 2 x 4,0 W

Luidsprekers
• Afwerking: Metaal
• Ingebouwde luidsprekers: 2
• Luidsprekerverbetering: MAX-bass-poort
• Luidsprekertypen: Luidsprekers

Videoweergave
• Discafspeelmodi: A-B herhalen, Snel 

achteruitspoelen, Snel vooruitspoelen, Introscan, 
OSD, Pauze, PBC, Slowmotion, Zoom

• Media afspelen: DVD+R/+RW, DVD-Video, Foto-
CD, Video-CD/SVCD

Audio afspelen
• Cassettedecktechnologie: Mechanisch
• Media afspelen: CD, CD-R, CD-RW afspelen, 

MP3-CD
• Discafspeelmodi: Snel vooruit-/achteruitspoelen, 

Volgende/vorige nummer zoeken, Afspelen 
herhalen, Shuffle

• Ladertype: Bovenzijde
• Aantal decks: 1

Audio opnemen
• Opnamemedia: Cassette
• Cassetteopnameverbetering: Gesynchroniseerde 

CD-opname

Tuner/ontvangst/transmissie
• Antenne: AM-antenne, FM-antenne
• Automatisch digitaal afstemmen
• Radioband: FM, MW

Connectiviteit
• Audio-uitgang: Stereo-audio (aansluiting 3,5 mm) 

1x
• Hoofdtelefoon: 3,5 mm
• Video-uitgang - analoog: Video (3,5-mm 

aansluiting) 1x
• USB: USB-poort

Gemak
• Achtergrondverlichting
• Kleur van achtergrondverlichting: Oranje
• Schermtype: LCD

Accessoires
• Meegeleverde accessoires: AC-netsnoer, Audio-/

videokabel, Gebruiksaanwijzing, 
Garantiecertificaat

• Afstandsbediening

Afmetingen
• Afmetingen van verpakking (B x H x D): 

548 x 345 x 210 mm
• Afmetingen van product (B x H x D): 

520 x 178 x 287 mm
• Gewicht: 4,1 kg
• Gewicht (incl. verpakking): 5,4 kg
•

CD-soundmachine
DVD  
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