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Zvuk
• Výstupní výkon: Hudební výkon 2 x 20 W
• Vylepšení zvuku: 4 režimy nastavení zvuku DSC, 

Tři úrovně nastavení DBB

Reproduktory
• Hlavní reproduktor: 4" basový reproduktor, 

Reproduktorové soustavy s konstrukcí Bass 
Reflex, Širokopásmový

Přehrávání zvuku
• technologie kazetového magnetofonu: 

Mechanický
• Režimy přehrávání kazety: Funkce nepřetržité 

přehrávání
• Média pro přehrávání: CD, CD-R, CD-RW, MP3-

CD
• Režimy přehrávání disků: Programovatelná paměť 

na 40 stop, Opakovat jednu skladbu/disk/program, 
Náhodné přehrávání

• Typ zavádění: Karusel 3 CD
• Počet magnetofonů: 2
• Počet disků: 3

Nahrávání zvuku
• Vylepšení nahrávání na pásku: Automatická 

úroveň nahrávání, Synchronní nahrávání s diskem 
CD

Tuner/příjem/vysílání
• Automatické digitální ladění: ano
• Předvolby stanic: 40

• Pásma tuneru: VKV stereo, SV
• Vylepšení tuneru: Funkce Auto Store, Snadná 

instalace (Plug & Play)

Možnosti připojení
• Sluchátka: 3,5 mm
• Další připojení: Anténa VKV, Anténa SV

Pohodlí
• Budíky: Buzení prostřednictvím disku CD, Buzení 

rádiem, Časovač
• Hodiny: Na hlavním displeji
• Typ displeje: Displej FTD (obrazovka s 

fluorescenční vrstvou)
• úsporný pohotovostní režim: 1 W
• Indikátory: Režim DIM

Příslušenství
• Dodávané příslušenství: Síťová šňůra, Anténa 

VKV/SV, Uživatelský manuál
• Dálkové ovládání: 21 tlačítek

Rozměry
• Rozměry hlavního reproduktoru (Š x V x H): 

200 x 310 x 235 mm
• Rozměry balení (Š x V x H): 615 x 414 x 417 mm
• Rozměry sady (Š x V x H): 265 x 310 x 330 mm
• Hmotnost včetně balení: 13 kg

Napájení
• Napájení: 200-240 V, 50 Hz
• Příkon v pohotovostním režimu: < 1 W
•
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