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Zvuk
• Výstupný výkon: Hudobný výkon 2 x 150 wattov
• Zlepšenie kvality zvuku: Incredible Surround, 

Ovládanie výšok a basov, Digitálny zosilňovač 
triedy "D"

Reproduktory
• Hlavný reproduktor: 2-smerný, Systém repr. Bass 

Reflex, 5,25" basový reproduktor, Páskový výšk. 
reproduktor, Odnímateľné mriežky na 
reproduktory

Prehrávanie zvuku
• Prehrávané médiá: CD, CD-R, CD-RW, MP3-CD, 

WMA
• Režimy prehrávania disku: 99 programovateľných 

stôp, Zopakovať jednu/všetky/program, Náhodné 
prehrávanie

• Podpora ID3 textu: áno
• Typ zásobníka: Motorizovaná, Zásobník
• Technológia prehrávača kaziet: Plne logický
• Režimy prehrávania kazety: Autoreverz, 

Electronická kontrola rýchlosti, Úplný autom. 
stop, Počítadlo pásky

Zvukový záznam
• Zapisovacie médium: Kazeta
• Zdokonalenia nahrávania na pásku: Automatická 

úroveň nahrávania, Synchroniz. spustenie 
nahrávania CD, Jednodotykové nahrávanie

Tuner/Príjem/Vysielanie
• Upevnenia tuneru: FM Stereo, MW
• Automatické digitálne ladenie: áno

• RDS: Názov stanice, Typ programu, Rádio Text, 
Nastavenie hodín RDS, Správy

• Predvolené stanice: 40
• Zdokonalenia tuneru: Automatické ukladanie, 

Jednoduché nastavenie (Plug & Play)

Pripojiteľnosť
• Vstup Aux: Vstup
• Slúchadlo: 3,5 mm
• Iné pripojenia: FM anténa, Anténa MW

Užitočná funkcia
• Budíky: CD budík, Rádiobudík, Budenie kazetou, 

Driemanie, Časovač vypnutia
• Hodiny: Na hlavnom displeji
• Typ displeja: Biely FTD
• Označenia: Režim DIM
• Ekonomické pohot. napájanie: 0,5 wattu

Príslušenstvo
• Zahrnuté príslušenstvo: Napájací kábel 

striedavého prúdu (AC), Anténa FM/MW
• Diaľkové ovládanie: 32-tlačidlový s 2 x AA 

batériami

Rozmery
• Rozmery súpravy (Š x V x H): 

175 x 252 x 350 mm
• Rozmery hlavného reproduktoru (Š x V x H): 

175 x 252 x 215 mm
• Rozmery balenia (Š x V x H): 

524 x 353 x 408 mm
• Váha vrátane balenia: 12 9 kg
•
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