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Ses
• Çıkış Gücü: 2x150 Wat müzik çıkış gücü
• Ses Geliştirme: Incredible Surround, Tiz ve Bas 

kontrolü, Sınıf "D" Dijital Amplifikatör

Hoparlörler
• Ana Hoparlör: 2 yollu, Bas Refleks Hoparlör 

Sistemi, 5,25" woofer, Ribon tweeter, 
Çıkartılabilir grille tipi hoparlör

müzik çalma
• Çalma Ortamı: CD, CD-R, CD-RW, MP3-CD, 

WMA
• Disk Çalma Modları: Programlanabilir 99 Parça, 

Tekrarlama/birini/tümünü /programlama, Rastgele 
Çalma

• ID3 etiket desteği
• Yükleyici Türü: Motorlu, Tepsi
• Kaset Dek Teknolojisi: Tam Mantıksal
• Kaset Çalma Modları: Otomatik yön değiştirme, 

Elektronik Hız Kontrolü, Tam Otomatik Durma, 
Kaset Sayacı

ses kaydı
• Kayıt Ortamı: Teyp
• Tape Kayıt Geliştirmesi: Otomatik Kayıt Seviyesi, 

CD Eşzamanlı Kayıt Başlatma, Tek Dokunuşla 
Kayıt

Tuner/Alma/Verme
• Tuner Bantları: FM Stereo, MW
• Otomatik dijital istasyon bulma

• RDS: İstasyon Adı, Program Türü, Radyo Metni, 
RDS Saat Ayarı, Haberler

• İstasyon hafızası: 40
• Tuner Geliştirmeleri: Otomatik Hafızaya Alma, 

Kolay Kurulum (Tak ve Çalıştır)

Bağlanabilirlik
• Aux girişi: Line in (hat girişi)
• Kulaklık: 3,5 mm
• Diğer bağlantılar: FM Anteni, MW Anteni

kolaylıklar
• Alarmlar: Saatli CD, Radyo Alarmı, Saatli teyp, 

Erteleme, Uyku zamanlayıcısı
• Saat: Ana ekranda
• Görüntü Tipi: Beyaz FTD
• Göstergeler: DIM modu
• Eco güç bekleme: 0.5 Wat

Aksesuarlar
• Aksesuarlarla Birlikte: AC Güç Kablosu, FM/MW 

Anten
• Uzaktan kumanda: 32 tuşlu, 2xAA Pil

Boyutlar
• Set boyutları (G x Y x D): 175 x 252 x 350 mm
• Ana hoparlör boyutları (G x Y x D): 

175 x 252 x 215 mm
• Ambalaj boyutları (G x Y x D): 

524 x 353 x 408 mm
• Ambalajla birlikte Ağırlık: 12,9 kg
•
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