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Ήχος
• Ισχύς: Ισχύς 2x20 watt
• Ενίσχυση ήχου: 4 λειτουργίες ελέγχου ψηφιακού 

ήχου, ∆υναµική ενίσχυση µπάσων 3 βηµάτων

Ηχεία
• Κύριο ηχείο: Γούφερ 4", Σύστηµα ηχείων µε 

ανάκλαση µπάσων, Πλήρους εύρους

Αναπαραγωγή ήχου
• Τεχνολογία κασετοφώνων: Μηχανικό
• Λειτουργίες αναπαραγωγής κασέτας: Συνεχής 

αναπαραγωγή
• Μέσα αναπαραγωγής: CD, CD-R, CD-RW, MP3-

CD
• Λειτουργίες αναπαραγωγής δίσκων: ∆υνατότητα 

προγραµµατισµού 40 κοµµατιών, Επανάληψη/ένα/
δίσκος/πρόγραµµα, Λειτουργία Shuffle

• Τύπος µονάδας τοποθέτησης: Περιστρεφόµενη 
θήκη 3 CD

• Αριθµός deck: 2
• Αριθµός δίσκων: 3

Εγγραφή ήχου
• Βελτίωση εγγραφής ταινίας: Αυτόµατος έλεγχος 

στάθµης εγγραφής, Συγχρονισµένη έναρξη για 
εγγραφή CD

∆έκτης/Λήψη/Μετάδοση
• Αυτόµατος ψηφιακός συντονισµός: ναι
• Προρυθµίσεις σταθµών: 40
• Ζώνες δέκτη: Στερεοφωνικός δέκτης FM, MW
• Βελτιώσεις δέκτη: Αυτόµατη αποθήκευση, 

Εύκολη εγκατάσταση (Plug & Play)

Συνδεσιµότητα
• Ακουστικά: 3,5 χιλ.
• Άλλες συνδέσεις: Κεραία FM, Κεραία MW

Ευκολία
• Ξυπνητήρια: Ξυπνητήρι µε CD, Ξυπνητήρι 

ραδιόφωνο, Χρονοδιακόπτης αυτόµατης 
διακοπής λειτουργίας

• Ρολόι: Στην κύρια οθόνη
• Τύπος οθόνης: FTD
• Eco Power Standby: 1 watt
• Ενδείξεις: Λειτουργία DIM

Αξεσουάρ
• Συµπεριλαµβανόµενα αξεσουάρ: Καλώδιο 

ρεύµατος AC, Κεραία FM/MW, Εγχειρίδιο 
χρήσεως

• Τηλεχειριστήριο: 21 πλήκτρων

∆ιαστάσεις
• ∆ιαστάσεις βασικού ηχείου (Π x Υ x Β): 

200 x 310 x 235 χιλ.
• ∆ιαστάσεις συσκευασίας (Π x Υ x Β): 

615 x 414 x 417 χιλ.
• ∆ιαστάσεις σετ (Π x Υ x Β): 265 x 310 x 330 χιλ.
• Βάρος µε την συσκευασία: 13 κ.

Ρεύµα
• Τροφοδοσία ρεύµατος: 200-240 V, 50 Hz
• Κατανάλωση ρεύµατος κατά την αναµονή: < 1 W
•
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