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Sunet
• Putere de ieșire: Putere muzicală 2x15W RMS / 

2x30W
• Caracteristici superioare sunet: 4 moduri Digital 

Sound Control, Dynamic Bass Boost, Volum
• Sistem audio: Dolby Digital

Boxe
• Difuzor principal: Woofer de 4", Sistem de boxe 

Bass Reflex, Full-range

Redare video
• Medii de redare: DivX, DVD-Video, Picture CD, 

Video CD/SVCD, DVD+R/+RW, DVD-R/-RW
• Moduri redare disc: repetare A-B, Unghi, Zoom, 

Redare lentă, Restricţionare acces minori, PBC, 
Meniu disc, Derulare rapidă înapoi, Derulare 
rapidă înainte, OSD, Reluare redare de la oprire

• DVD Region: 5

Redare imagine statică
• Format comprimare imagine: JPEG
• Caracteristici superioare imagine: Prezentare cu 

redare de MP3-uri
• Medii de redare: CD-R/RW, DVD+R/+RW, 

Picture CD

Redare audio
• Cassette Deck Technology: Mecanic
• Moduri redare casetă: Control electronic viteză
• Medii de redare: CD, CD-R, CD-RW, MP3-CD, 

WMA-CD
• Moduri redare disc: 20 de piese programabile, 

Repetare piesă/integrală/program, Redare 
aleatorie

• Tip încărcător: Tavă, Automat
• Moduri USB Direct: Derulare rapidă înapoi/

Derulare rapidă înainte, Redare/Pauză, Piesă 
anterioară/Piesă următoare, Redare program, 
Repetare, Shuffle, Stop

• Acceptă etichete ID3

Înregistrare audio
• Înregistrare media: Casetă
• Caracteristici înregistrare: înregistrare 

sincronizată de pe CD, nivel automat de 
înregistrare, Înregistrare One Touch

Tuner/Recepţie/Transmisie
• Mărci de tunere: FM Stereo, MW
• Reglare automată digitală
• Setări prestabilite staţie: 40
• Caracteristici superioare tuner: Memorare 

automată
• RDS: Reglare ceas prin RDS, Nume post de radio, 

Radio Text, Tip program

Conectivitate
• Intrare AUX: Intrare line-in 3,5 mm
• Alte conexiuni: Antenă MW, Antenă FM, Ieșire 

subwoofer, Ieșire coaxială audio digitală
• Ieșire video - analogică: CVBS Compozit (galben), 

S-Video (Hosiden)
• Căști: 3,5 mm
• Conexiuni audio: Ieșire audio analogică (S/D)
• USB: Port USB

Comoditate
• Alarme: Timer Sleep, Alarmă CD, Alarmă radio, 

Alarmă USB
• Ceas: Pe afișajul principal
• Tip ecran: LCD
• Eco Power Standby: 1 W
• Limbi OSD: Olandeză, Rusă

Accesorii
• Accesorii incluse: Antenă FM/MW, Cablu video 

Compozit (Y), Cablu de alimentare CA, Certificat 
de garanţie

• Telecomandă: 40 de taste cu baterii cu litiu
• Ghid de iniţiere rapidă: Engleză, Rusă
• IFU / Manual de utilizare: Engleză, Rusă

Dimensiuni
• Dimensiuni set (L x Î x A): 152 x 228 x 273 mm
• Dimensiuni boxă principală (L x Î x A): 

140 x 228 x 212 mm
• Dimensiuni ambalare (L x Î x A): 

442 x 345 x 275 mm
• Greutate cu ambalaj inclus: 7,75 kg

Alimentare
• Alimentare: 50 Hz, 230 V
•
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