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Lyd
• Udgangseffekt: 2 x 120 W (musik)
• Lydforbedring: MAX Sound, Dynamisk 

basforstærkning i 3 trin, Digital lydkontrol med 4 
funktioner, VAC (Virtual Ambience Control)

Højttalere
• Hovedhøjttaler: 3-vejs, Bass reflex-

højttalersystem, 5,25" basenhed, 2" diskantenhed, 
Piezo

• Højttalere: 2 mW

Lydafspilning
• Ilægningstype: Karrusel til 3 cd'er
• Discs: 3
• Afspilningsmedie: CD, CD-R, CD-RW, MP3 CD, 

WMA-CD
• ID3 Tag understøttelse
• Komprimeringsformat: MP3, WMA
• Diskafspilningstilstand: Programmering af 99 spor, 

Gentag ét/disk/program, Shuffle-afspilning
• kassettebåndoptager-teknologi: Full Logic
• Kassettebåndoptager(e): 2
• Direkte USB-tilstande: Afspil/Pause, Forrige/

Næste, Hurtigt tilbage/Hurtigt frem, Stop, 
Gentagelse, Shuffle, Programafspilning

Lydoptagelse
• Optagelsesforbedring: Automatisk optageniveau, 

Synkroniseret cd-optagelsesstart

Tuner/modtagelse/transmission
• Automatisk digital indstilling
• Tunerbånd: FM, mW, AM
• RDS: Nyheder, Programtype, Radiotekst, RDS-

urindstilling, Stationsnavn
• Faste stationer: 40
• Tunerfunktioner: Automatisk lagring, Easy Set 

(Plug and Play)

Tilslutningsmuligheder
• USB: USB-vært
• AUX indgang: Linjeindgang
• Hovedtelefon: 3,5 mm
• Andre tilslutninger: FM-antenne, MW-antenne

Komfort
• Eco Power-standby: 1 watt
• Alarmer: CD-alarm, Radioalarm, Sleep-timer
• Ur: På hovedskærm
• Skærmtype: FTD
• Indikationer: Lysdæmper

Tilbehør
• Medfølgende tilbehør: Netledning, FM/MW-

antenne, Lynhåndbog, Brugerhåndbog, 
Garantihæfte

• Fjernbetjening: 32 taster med 2 x AA batterier

Mål
• Mål på anlæg (B x H x D): 265 x 310 x 367 mm
• Mål på hovedhøjtaler (B x H x D): 

248 x 310 x 195 mm
• Mål på emballage (B x H x D): 

611 x 411 x 440 mm
• Vægt inkl. emballage: 15,6 kg

Strøm
• Strømforsyning: 200 - 240 V, 50 Hz
• Standby-strømforbrug: <1 W
•
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