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Dopřejte hudbě prostor
Jakékoli hudbě, kterou rádi posloucháte, dáte křídla díky 150 W bohatého zvuku, který zaplní celou
místnost. Reproduktory se systémem bass-reflex zajišťují silnou odezvu v oblasti nízkých tónů bez
ohledu na to, zda posloucháte své oblíbené disky CD nebo svůj oddechový seznam skladeb. Zvukový
vstup a port USB umožňují připojení externích zdrojů.
Sytý, výkonný zvuk
• Dvoupásmové reproduktory bass-reflex. Plné a silné nízké tóny
• 5,25" basový reproduktor s kuželovým výškovým reproduktorem
• Maximální výstupní výkon 150 W
• Ovládací knoflíky basů a výšek. Ukazatele hlasitosti
Veškerá hudba
• CD přehrávač. Digitální rádio DAB+/FM
• Digitální ladění s až 20 předvolbami
• Bezdrátový přenos hudby technologií Bluetooth
• USB. Okamžité připojení hudebních zařízení. Nabíjení chytrých zařízení
• Audio vstup. Připojení téměř ke každému zdroji
Nechte místnost naplnit melodií
• Napájení ze sítě (vstup napájení). Dálkové ovládání
• Rozměry hlavní jednotky: 240 × 145 × 230 mm
• Rozměry reproduktoru: 241 x 261 x 173 mm
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Přednosti
Veškerá hudba
Tento chytrý, kompaktní hudební systém
umožňuje přenášet seznamy skladeb a další
obsah s bohatým zvukem, který naplní celou
místnost. Oprašte klasiku ve své sbírce disků
CD díky CD přehrávači, který přehrává také
disky CD se soubory MP3 a nahrané disky CD.
Tuner digitálního rádia poskytuje křišťálově
čistý příjem a můžete nastavit až 20 předvoleb
pro své oblíbené stanice DAB+ nebo FM.
Bohatý zvuk s plnými basy
Reproduktory v provedení do poliček
poskytují ostrý zvuk z kuželových výškových
reproduktorů a silné basy ze 5,25" basových
reproduktorů a portů bass-reflex. Maximální
výkon 150 W zajistí, že oblíbenými melodiemi
zaplníte téměř jakoukoli místnost. Látkový

potah reproduktorů lze sejmout a získat tak
modernější vzhled.
Stará škola se setkává s novou
Díky čistým liniím, přední straně z leštěného
hliníku a dvěma osvětleným monitorům
hlasitosti připomíná centrální jednotka tohoto
mikrosystému klasické hi-fi designy.
Texturovaný otočný ovladač hlasitosti
a regulátor basů a výšek dodává obsluze
příjemný „analogový“ pocit. Tlačítka na horní
straně jednotky ovládají párování, výběr zdroje
a přehrávání/ladění.
Vylaďte jemně každou klasiku
Pomocí ovládacích knoflíků na centrální
jednotce můžete upravit nastavení výšek a basů
přesně tak, jak chcete. Spárované analogové

měřiče hlasitosti umožňují kontrolovat úroveň
vstupního signálu pro nejlepší reprodukci
zvuku. Stačí změnit výstupní hlasitost zařízení,
dokud se ručička nevzdálí od červené
vrcholové oblasti.
Jako doma u vás doma
Tento mikrosystém s napájením ze sítě vypadá
skvěle v každé místnosti. Bezdrátový dosah
Bluetooth je 10 m a chytré zařízení můžete
nabíjet přes port USB, pokud je systém
v pohotovostním režimu. Díky dálkovému
ovladači s jednoduchým použitím máte na
dosah ruky klíčové funkce systému, takže
můžete ovládat atmosféru, aniž byste ji
narušovali.
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Specifikace
Přehrávání zvuku

• Média pro přehrávání: CD, CD-R, CD-RW, MP3CD, Jednotka Flash USB
• Režimy přehrávání disků: Opakovat jednu skladbu/
vše/program, Přehrávání náhodného výběru,
Programovatelná paměť na 20 stop, Rychlý posun
vpřed/zpět, Vyhledávání stopy: další/předchozí
• Režimy USB Direct: Rychle zpět/rychle vpřed,
Přehrávání/pauza, Předchozí/další, Programované
přehrávání, Repeat (Opakování), Náhodný výběr,
Funkce stop

Zvuk

• Maximální výstupní výkon (RMS): 150 W
• Vylepšení zvuku: Regulace výšek a basů

Tuner/příjem/vysílání

• Pásma tuneru: FM stereo
• Automatické digitální ladění: Ano
• Systém RDS: Typ programu, Název stanice, Radio
Text
• Předvolby stanic: 20 FM, 20 DAB
• Anténa: Anténa FM, Anténa FM (75 ohmů)
• DAB/DAB+: Pásmo III, Informační displej, Nabídka

Reproduktory

• Hlavní reproduktor: Dvoupásmové, Kuželový
výškový reproduktor, 5,25" basový reproduktor

Možnosti připojení

• Stereofonní linkový vstup 3,5 mm: Vstup audio

• Zadní konektory: Anténa systému DAB
• Bluetooth: Bluetooth V2.1
• Profily Bluetooth: A2DP, AVRCP

Pohodlí

• Budíky: Buzení prostřednictvím disku CD, Buzení
rádiem, Buzení z USB
• Hodiny: Na hlavním displeji, Časovač
• Typ displeje: Displej VFD
• úsporný pohotovostní režim: 0,5 W
• Indikátory: Režim DIM
• Typ obrazovky: Displej VFD
• Nabíjení prostřednictvím USB: Max. 2 A

Příslušenství

• Dodávané příslušenství: Napájecí kabel, Anténa FM
• Dálkový ovladač: Ano
• Uživatelská příručka: Vícejazyčná

Spotřeba

• Napájení: 110–240 V, 50/60 Hz

Rozměry
•
•
•
•
•

Rozměry balení (Š x V x H): 572 x 350 x 322 mm
Hloubka hlavní jednotky: 240 mm
Výška hlavní jednotky: 145 mm
Šířka hlavní jednotky: 230 mm
Rozměry hlavního reproduktoru (Š x V x H):
173 x 261 x 241 mm
• Hrubá hmotnost: 10,7 kg
• Čistá hmotnost: 8,7 kg

•
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