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Sunet
• Putere de ieșire: Putere muzicală de 2x20 W
• Caracteristici superioare sunet: 4 moduri Digital 

Sound Control, Dynamic Bass Boost cu 3 trepte

Boxe
• Difuzor principal: Woofer de 4", Sistem de boxe 

Bass Reflex, Full-range

Redare audio
• Cassette Deck Technology: Mecanic
• Moduri redare casetă: Redare continuă
• Medii de redare: CD, CD-R, CD-RW, MP3-CD
• Moduri redare disc: 40 de piese programabile, 

Repetare piesă/disc/program, Redare aleatorie
• Tip încărcător: Carusel 3 CD
• Număr de casetofoane: 2
• Nr. de discuri: 3

Înregistrare audio
• Caracteristici înregistrare: nivel automat de 

înregistrare, înregistrare sincronizată de pe CD

Tuner/Recepţie/Transmisie
• Reglare automată digitală
• Setări prestabilite staţie: 40
• Mărci de tunere: FM Stereo, MW
• Caracteristici superioare tuner: Memorare 

automată, Instalare facilă (Plug & Play)

Conectivitate
• Căști: 3,5 mm
• Alte conexiuni: Antenă FM, Antenă MW

Comoditate
• Alarme: Alarmă CD, Alarmă radio, Timer Sleep
• Ceas: Pe afișajul principal
• Tip ecran: FTD
• Eco Power Standby: 1 W
• Indicaţii: Mod DIM

Accesorii
• Accesorii incluse: Cablu de alimentare CA, 

Antenă FM/MW, Manual de utilizare
• Telecomandă: 21 de taste

Dimensiuni
• Dimensiuni boxă principală (L x Î x A): 

200 x 310 x 235 mm
• Dimensiuni ambalare (L x Î x A): 

615 x 414 x 417 mm
• Dimensiuni set (L x Î x A): 265 x 310 x 330 mm
• Greutate cu ambalaj inclus: 13 kg

Alimentare
• Alimentare: 200-240 V, 50 Hz
• Consum în stare de repaus: < 1 W
•
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