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Zvuk
• Výstupní výkon: Hudební výkon 2 x 150 W
• Vylepšení zvuku: Incredible Surround, Regulace 

výšek a basů, Digitální zesilovač třídy "D"

Reproduktory
• Hlavní reproduktor: Dvoupásmové, 

Reproduktorové soustavy s konstrukcí Bass 
Reflex, 5,25" basový reproduktor, Pásový výškový 
reproduktor, Odnímatelné mřížky reproduktorů

Přehrávání zvuku
• Média pro přehrávání: CD, CD-R, CD-RW, MP3-

CD, WMA
• Režimy přehrávání disků: Programovatelná paměť 

na 99 stop, Opakovat jednu skladbu/vše/program, 
Náhodné přehrávání

• Podpora ID3 tagů: ano
• Typ zavádění: Motorizované, Zásuvka
• technologie kazetového magnetofonu: plně 

elektronické ovládání
• Režimy přehrávání kazety: Funkce Autoreverse, 

Elektronické řízení rychlosti, automatické 
zastavení všech funkcí, Počitadlo pásky

Nahrávání zvuku
• Média pro nahrávání: Kazeta
• Vylepšení nahrávání na pásku: Automatická 

úroveň nahrávání, Synchronní nahrávání s diskem 
CD, Nahrávání stiskem jediného tlačítka

Tuner/příjem/vysílání
• Pásma tuneru: VKV stereo, SV

• Automatické digitální ladění: ano
• Systém RDS: Název stanice, Typ programu, Radio 

Text, Nastavení hodin RDS, Zprávy
• Předvolby stanic: 40
• Vylepšení tuneru: Funkce Auto Store, Snadná 

instalace (Plug & Play)

Možnosti připojení
• Vstup Aux: Linkový vstup
• Sluchátka: 3,5 mm
• Další připojení: Anténa VKV, Anténa SV

Pohodlí
• Budíky: Buzení prostřednictvím disku CD, Buzení 

rádiem, Buzení kazetou, Funkce Snooze, Časovač
• Hodiny: Na hlavním displeji
• Typ displeje: Bílý displej FTD
• Indikátory: Režim DIM
• úsporný pohotovostní režim: 0,5 W

Příslušenství
• Dodávané příslušenství: Síťová šňůra, Anténa 

VKV/SV
• Dálkové ovládání: 32 tlačítek a 2 x baterie AA

Rozměry
• Rozměry sady (Š x V x H): 175 x 252 x 350 mm
• Rozměry hlavního reproduktoru (Š x V x H): 

175 x 252 x 215 mm
• Rozměry balení (Š x V x H): 524 x 353 x 408 mm
• Hmotnost včetně balení: 12 9 kg
•
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