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Geluid
• Uitgangsvermogen: 2x10 W muziekvermogen
• Geluidsverbetering: Incredible Surround, Digital 

Sound Control 4 modi, Dynamic Bass Boost

Luidsprekers
• Hoofdluidspreker: 4 inch woofer, Bassreflex-

luidsprekersysteem

Audioweergave
• Media afspelen: CD, CD-R, CD-RW afspelen, 

MP3-CD
• Discafspeelmodi: Herhaal nummer/alles/

programma, Shuffle, Geheugen voor 10 MP3-CD-
nummers, Geheugen voor 20 CD-nummers

• Ladertype: Bovenkant
• cassettedecktechnologie: Mechanisch
• Afspeelmodi cassette: Elektronische 

snelheidsregeling

Audio-opname
• Opnamemedia: Cassette
• Cassetteopnameverbetering: Automatisch 

opnameniveau, Gesynchroniseerde CD-opname

Tuner/ontvangst/overdracht
• Tunerbereik: FM-zender, MW

• Automatisch digitaal afstemmen
• Voorkeurzenders: 20
• Tunerverbeteringen: Automatisch opslaan

Connectiviteit
• Andere aansluitingen: Vaste pigtail-antenne voor 

FM, MW-antenne

Gebruiksgemak
• Alarmfuncties: CD-alarm, Radio-alarm, 

Sleeptimer
• Klok: Op het hoofdscherm
• Displaytype: LCD
• Kleur van achtergrondverlichting: Oranje

Accessoires
• Meegeleverde accessoires: AM-antenne
• Afstandsbediening: 21 toetsen

Afmetingen
• Afmetingen van set (B x H x D): 

148 x 235 x 258 mm
• Afmetingen van hoofdluidspreker (B x H x D): 

142 x 235 x 212 g mm
• Afmetingen van verpakking (B x H x D): 

446 x 312 x 342 mm
• Gewicht (incl. verpakking): 7,3 kg
•
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