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raftfull musikk – helt trådløst
eam musikk trådløst via Bluetooth® fra alle smartenheter. En dobbel forsterker gir 
dre lydkvalitet og med 200 W RMS total utgangseffekt får musikken real slagkraft.

MP3-musikk fra flere kilder
• Stream musikk trådløst fra smarttelefonen via Bluetooth™
• Kompatibel med MP3-CD
• Spill MP3-musikk direkte fra dine bærbare USB-enheter
• Lyd inn for bærbar avspilling av musikk

Kraftig lyd du både hører og føler
• MAX-lyd for umiddelbar kraft
• Dobbel forsterker for bedre kvalitetslyd

Rask og enkel å bruke
• Tilkobling for TV- eller DVD-spiller
• Digitalsøking med forhåndsinnstilte stasjoner for ekstra brukervennlighet.



 Stream musikk via Bluetooth™

Bluetooth er en trådløs kommunikasjonsteknologi 
med kort rekkevidde som er både robust og 
energieffektiv. Teknologien gjør det enkelt med 
trådløs tilkobling til iPod/iPhone/iPad eller andre 
Bluetooth-enheter, for eksempel smarttelefoner, 
nettbrett eller bærbare datamaskiner. Dermed kan 
du enkelt nyte favorittmusikken din eller lyd fra 
video eller spill trådløst på denne høyttaleren.

MAX-lyd

MAX-lydteknologi gir en umiddelbar forsterking av 
bassen, maksimerer volumytelsen og gir en 
imponerende lydopplevelse med bare ett trykk. De 
avanserte elektroniske kretsene kalibrerer de 
eksisterende lyd- og voluminnstillingene, og 
forsterker umiddelbart bass og volum til maksimalt 
nivå uten forvrengning. Både lydspekteret og 
volumet blir merkbart forsterket med en potent 
lydforsterking som gjør at musikken kommer til sin 
rett.

Spill MP3-musikk direkte
Spill MP3-musikk direkte fra dine bærbare USB-
enheter
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Høydepunkter
• Strømforsyning: 110–240 V
•

Lyd
• Total lydeffekt (RMS): 230 W
• Lydforbedring: MAX-lyd
• Utgangseffekt: 230 W

Høyttalere
• Hovedhøyttaler: 2" diskanthøyttaler, 2-veis, 

Bassrefleks-høyttalersystem, 5,25" woofer
• Antall høyttalere: 2

Lydavspilling
• Antall plater: 1
• Plateilegg: Skuff
• Avspillingsmedier: CD, CD-R, CD-RW, MP3-CD
• Modi for plateavspilling: Gjenta/en/plate/alle, 

Shuffle-avspilling, Hurtig forover/bakover, Neste/
forrige, sporsøk, Gjenta avspilling, 20-spors 
programmering

• USB Direkte-modi: Hurtig forover / Hurtig 
bakover, Play/pause, Forrige/neste, Programmer 
Play, Gjenta, Shuffle, Stopp

Tuner/mottak/overføring
• Tunerbånd: FM Stereo
• Automatisk digital søking
• Forhåndsinnstillinger: 20

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

alarm
• Klokke: På hovedskjerm
• Skjermtype: VFD-skjerm

Tilkoblingsmuligheter
• Lydtilkoblinger: RCA Aux-inngang
• Bluetooth-profiler: A2DP
• Lyd inn (3,5 mm)

Tilbehør
• Fjernkontroll: 21 taster
• Vedlagt tilbehør: Brukerhåndbok, 

Hurtigstartveiledning, Garantihefte

Mål
• Mål på apparat (B x H x D): 

280 x 118 x 230 millimeter
• Bredde, høyttaler: 204 millimeter
• Høyde, høyttaler: 309 millimeter
• Dybde, høyttaler: 145 millimeter
• Emballasjemål (B x H x D): 

497 x 367 x 280 millimeter
• Nettovekt: 4,1 kg
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