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Звук
• Обща звукова мощност (RMS): 600 W
• Изходна мощност (RMS): 4 x 105 W / канал + 

180 W
• Изходна мощност: 7800 W PMPO
• Подобрение на звука: MAX Sound, 3 нива 

динамично усилване на басите, Incredible 
Surround™, Управление на цифров звук 4 
режима, Виртуално управление на средата

Високоговорители
• Брой високоговорители: 3
• Основен високоговорител: Високоговорител 

за ниски честоти 2 x 6,5", 2" високоговорител 
за високи честоти, трилентов, Система 
басрефлексни високоговорители

• Мембрана на събуфъра: 8" високоговорител за 
ниски честоти

• Тип на събуфъра: Пасивен

Аудио възпроизвеждане
• Тип устройство за зареждане: Карусел за 3 

компактдиска
• Брой дискове: 3
• Носители за възпроизвеждане: CD, CD-R, CD-

RW, MP3-CD, WMA-CD
• Режими на възпроизвеждане на диска: 40 

програмируеми песни, Повторение на една/
диска/програма, Разбъркано възпроизвеждане

• USB преки режими на работа: 
Възпроизвеждане/пауза, Стоп, Назад/напред, 
Бързо назад/бързо напред, Повторение, Р
азбъркано, Изтриване

Аудио запис
• Носители за запис: USB устройство
• Режими на запис - USB: Незабавно записване, 

Програмируеми песни, Радиопрограма по 
график, Един диск, Една песен

• Източници за запис - USB: CD, Тунер, Вход за 
микрофон, AUX

Тунер/приемане/предаване
• Автоматична цифрова настройка
• Предварително настроени станции: 40
• Обхвати на тунера: FM, MW
• Подобрения за тунер: Автоматично 

запаметяване, Лесно инсталиране (Plug & Play)

Възможности за свързване
• Връзки за звук: Вход AUX RCA, 3,5 мм линеен 

вход
• USB: USB хост
• Микрофон: Две гнезда за микрофон
• Други връзки: FM антена, MW антена

Удобство
• Аларми: CD аларма, USB аларма, Р

адиобудилник, Таймер за заспиване
• Часовник: На основния дисплей
• Тип на дисплея: FTD
• Индикации: DIM режим
• Караоке: Сила на звука за вход MIC, 

Управление на "ехо" ефект

Аксесоари
• Дистанционно управление: 36-бутонно с 2 

батерии тип AAA
• Ръководство за потребителя: Испански, браз. 

португалски
• Ръководство за бърз старт: Испански, браз. 

португалски
• Гаранционна брошура: Глобална версия
• Аксесоари в комплектацията: FM/MW антена, 

Батерии за дистанционното, Адаптер с плоски 
щифтове

• Кабели: Кабел за линеен вход - MP3

Размери
• Габарити на апарата (Ш x В x Д): 

265 x 345 x 382 мм
• Габарити на главния високоговорител 

(Ш x В x Д): 225 x 430 x 275 мм
• Габарити на събуфъра (Ш x В x Д): 

274 x 430 x 340 мм
• Габарити на опаковката (Ш x В x Д): 

1270 x 500 x 345 мм
• Тегло вкл. опаковката: 28,8 кг

Мощност
• Електрозахранване: 100-240 V променлив ток, 

50/60 Hz
•
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