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Lyd
• Total lydeffekt (RMS): 600 W
• Utgangseffekt (RMS): 4 x 105 W/kan. + 180 W
• Utgangseffekt: 7800 W PMPO
• Lydforbedringer: MAX-lyd, Dynamisk 

bassforsterking i tre trinn, Incredible Surround, 
Digital lydkontroll med 4 modi, Virtuell 
omgivelseskontroll

Høyttalere
• Antall høyttalere: 3
• Hovedhøyttaler: 2 x 6,5" woofer, 2" 

diskanthøyttaler, 3-veis, Bassrefleks-
høyttalersystem

• Basshøyttalerelement: 8" woofer
• Basshøyttalertype: Passiv

Lydavspilling
• Lastetype: 3 CD-karusell
• Antall plater: 3
• Avspillingsmedier: CD, CD-R, CD-RW, MP3-CD, 

WMA-CD
• Modi for plateavspilling: 40 programmerbare spor, 

Gjenta/en/plate/alle, Shuffle-avspilling
• USB Direkte-modi: Play/pause, Stopp, Forrige/

neste, Hurtig forover / Hurtig bakover, Gjenta, 
Shuffle, Slett

Lydopptak
• Innspillingsmedium: USB-enhet
• USB-opptaksmodi: Øyeblikkelig opptak, 

Programmerte spor, Planlegg radioprogram, Enkel 
plate, Enkelt spor

• USB-opptakskilder: CD, Tuner, Mikrofoninngang, 
Aux

Tuner/mottak/overføring
• Automatisk digital tuning
• Forhåndsinnstillinger: 40

• Tunerbånd: FM, MW
• Tunerforbedringer: Automatisk lagring, Enkel 

innstilling (Plug & Play)

Tilkoblingsmuligheter
• Lydtilkoblinger: RCA Aux-inngang, 3,5 mm 

linjeinngang
• USB: USB-vert
• Mikrofon: Doble mikrofonkontakter
• Andre tilkoblinger: FM-antenne, MW-antenne

Anvendelighet
• Alarmer: CD-alarm, USB-alarm, Radioalarm, Sleep 

timer
• Klokke: På hovedskjerm
• Skjermtype: FTD
• Indikasjoner: DIM-modus
• Karaoke: Mikrofonstyrke, Ekkokontroll

Tilbehør
• Fjernkontroll: 36-tasters med 2 AAA-batterier
• Bruksanvisning: Spansk, b.-portugisisk
• Hurtigstartveiledning: Spansk, b.-portugisisk
• Garantihefte: Global versjon
• Vedlagt tilbehør: FM/MW-antenne, Batterier til 

fjernkontroll, Flat pinne-adapter
• Ledninger: MP3-linjeinngangskabel

Mål
• Mål på apparat (B x H x D): 265 x 345 x 382 mm
• Mål på hovedhøyttaler (B x H x D): 

225 x 430 x 275 mm
• Mål på subwoofer (B x H x D): 

274 x 430 x 340 mm
• Emballasjemål (B x H x D): 1270 x 500 x 345 mm
• Vekt, inkl. emballasje: 28,8 kg

Strøm
• Strømforsyning: 100-240VAC, 50/60Hz
•

Mini-Hi-Fi-anlegg for MP3
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