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Uitgangsvermogen 2 x 60 watt (MPO).
Digitale tuner, 40 voorkeurzenders (autostore).
Tweeweg Bass Reflex Speaker systeem.
Geschikt voor het afspelen van CD's met MP3 bestanden.
Frontloader CD-speler.
Tiptoets bediend cassettedeck met CD-synchro functie.
Digital Sound Control.
Klok met wekfunctie en sleeptimer.
Aux- en hoofdtelefoonaansluiting.
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MP3 Micro HiFi Systeem
Radio
- Digitale tuner voor AM en FM met 40 voorkeurzenders.
- Drie golfbereiken, midden-, langegolf en FM-band.
- Autostore, voor het automatisch zoeken en in het geheugen
vastleggen van zenders.
- RDS (Radio Data System) is een Europees informatiesysteem voor FM zenders. Hiermee kan o.a. zendernaam,
programmatype, nieuws en verkeersinformatie ontvangen
worden en op het LCD-display worden weergegeven.
- AM raamantenne voor selectieve ontvangst van midden- en
langegolfzenders.
Versterker
- Incredible Surround voor een realistische verruiming van het
stereo-effect.
- Tweeweg Bass Reflex Speaker systeem voor een krachtige
geluidsweergave.
- Dynamic Bass Boost voor weergave van diepe bastonen.
- Digital Sound Control met 4 mogelijkheden: Optimal, Rock,
Classic en Jazz.
- Uitgangsvermogen 2 x 60 watt (MPO).
CD-speler
- Geschikt voor het afspelen van CD-ReWritable discs.
- Geschikt voor het afspelen van CD-ROM's met MP3
bestanden.
- Programmeerbare afspeelvolgorde, maximaal 40 tracks.
- Shuffle, voor het in willekeurige volgorde afspelen van
tracks.
- Repeat, voor het herhalen van een track of de gehele cd.
- Snelzoekfunctie zowel voor- als achteruit.
Cassettedeck
- Tiptoets bediend cassettedeck, elektronisch gestuurd.
- Automatische opnamesterkteregeling.
- Automatische bandtype selectie.
- CD-synchro voor het automatisch opnemen van een CD.
- Autoreverse. Het automatisch omkeren naar de andere zijde
bij het einde van de band
- Automatische stop aan het einde van de band.
- Hydraulisch gedempte cassettehouder.
- Timeropname van de tuner.
Aansluitingen
- Antenne, 75 ohm IEC (coax).
- Aux-in, 2 x cinch.
- Luidsprekers, 4 x click fit.
- Hoofdtelefoon, 3,5 mm jack.
Algemeen
- Klok met wekfunctie.
- Instelbare sleeptimer 90, 80, 70, 60, 50, 40, 30, 20, 10 en
minuten.
- Overzichtelijk LCD informatiescherm, met achtergrondverlichting.
- Handige afstandsbediening.
- Automatische stand-by.
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Technische gegevens
Radio
Golfbereiken
MG
LG
FM
Tuner
Antenne
AM
FM

:
:
:
:

522 - 1602 kHz
153 - 279 kHz
87,5 - 108 MHz
digitaal voor AM en FM

: bijgeleverde raamantenne
: coax 75 ohm IEC conn.

Versterker
Uitgangsvermogen

:
:
Signaal/ruis verhouding :
Frequentiebereik
:
Ingangsgevoeligheid AUX :

2 x 30 W (RMS)
2 x 60 W (MPO)
> 65 dB
40 - 20.000 Hz
700 mV (max. 2 V)

Luidsprekerboxen
Systeem
Impedantie
Woofer
Tweeter

:
:
:
:

tweeweg Bass Reflex
6 ohm
101 mm
piëzo

CD-speler
Frequentiebereik
Signaal/ruis verhouding
Kanaalscheiding (1 kHz)
Jengel

:
:
:
:

20 - 20.000 Hz
75 dB
94 dB
nihil (kwartssturing)

Cassettedeck
Cassette type
: ferro (IEC type I en II)
Signaal/ruis verhouding : 48 dB (FE type I)
: 52 dB (CrO2 type II)
Jengel
: < 0,4 % (WRMS)
Algemeen
Netspanning
Display

: 220 V, 50 Hz +/- 10%
: LCD met achtergrond
verlichting
: 7,8 kg incl. boxen

Gewicht
Afmetingen (b x h x d)
microset
: 166 x 225 x 274 mm
boxen
: 166 x 225 x 245 mm
EAN code
: 87 10895 75031 8

Meegeleverde accessoires
- Netsnoer.
- Raamantenne.
- Afstandsbediening.
- 2 x Batterij 1,5 V (Philips R03).
- Gebruiksaanwijzing in diverse talen, waaronder Nederlands.
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