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Zvuk
• Výstupný výkon: Hudobný výkon 2 x 30 W RMS/

2 x 60 W
• Zlepšenie kvality zvuku: 4 režimy digitálneho 

ovládania zvuku, 3 krokový dynamický bass boost

Reproduktory
• Hlavný reproduktor: 2-smerný, 2" výškový 

reproduktor, 5,25" basový reproduktor, Systém 
repr. Bass Reflex

• Počet reproduktorov: 2

Prehrávanie zvuku
• Technológia prehrávača kaziet: Plne logický
• Režimy prehrávania kazety: Pretáčanie dopredu/

dozadu
• Prehrávané médiá: CD, CD-R, CD-RW, MP3-CD
• Režimy prehrávania disku: 99 programovateľných 

stôp, Zopakovať jednu/disk/program, Náhodné 
prehrávanie

• Typ zásobníka: Otočný, 3 CD
• Počet jednotiek: 2
• Počet diskov: 3

Zvukový záznam
• Zdokonalenia nahrávania na pásku: Automatická 

úroveň nahrávania, Synchroniz. spustenie 
nahrávania CD

Tuner/Príjem/Vysielanie
• Automatické digitálne ladenie: áno
• RDS: Správy, Typ programu, Rádio Text, 

Nastavenie hodín RDS, Názov stanice
• Predvolené stanice: 40

• Upevnenia tuneru: FM, MW
• Zdokonalenia tuneru: Automatické ukladanie, 

Jednoduché nastavenie (Plug & Play)

Pripojiteľnosť
• Vstup Aux: Vstup
• Slúchadlo: 3,5 mm
• Iné pripojenia: FM anténa, Anténa MW

Užitočná funkcia
• Budíky: CD budík, Rádiobudík, Časovač vypnutia
• Hodiny: Na hlavnom displeji
• Typ displeja: FTD
• Ekonomické pohot. napájanie: 1 watt
• Označenia: Režim DIM

Príslušenstvo
• Zahrnuté príslušenstvo: Napájací kábel 

striedavého prúdu (AC), Anténa FM/MW
• Diaľkové ovládanie: 21 tlačidlové

Rozmery
• Rozmery súpravy (Š x V x H): 

265 x 310 x 367 mm
• Rozmery hlavného reproduktoru (Š x V x H): 

248 x 310 x 195 mm
• Rozmery balenia (Š x V x H): 

611 x 411 x 440 mm
• Váha vrátane balenia: 15 6 kg

Napájanie
• Napájanie: 200-240 V, 50 Hz
• Spotr. energie v pohotovostnom stave: >1 W
•
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