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Ses
• Çıkış Gücü: 2x10 Wat müzik çıkış gücü
• Ses Geliştirme: Incredible Surround, Dijital Ses 

Kontrolü 4 mod, Dinamik Bas Kuvvetlendirme

Hoparlörler
• Ana Hoparlör: 4" woofer, Bas Refleks Hoparlör 

Sistemi

müzik çalma
• Çalma Ortamı: CD, CD-R, CD-RW, MP3-CD
• Disk Çalma Modları: Tekrarlama/birini/tümünü /

programlama, Rastgele Çalma, 10 Parça 
programlanabilir MP3-CD, 20 Parça 
programlanabilir CD

• Yükleyici Türü: Üst
• Kaset Dek Teknolojisi: Mekanik
• Kaset Çalma Modları: Elektronik Hız Kontrolü

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

CD Eşzamanlı Kayıt Başlatma

Tuner/Alma/Verme
• Tuner Bantları: FM Stereo, MW

• Otomatik dijital istasyon bulma
• İstasyon hafızası: 20
• Tuner Geliştirmeleri: Otomatik Hafızaya Alma

Bağlanabilirlik
• Diğer bağlantılar: FM sabit helezon anten, MW 

Anteni

kolaylıklar
• Alarmlar: Saatli CD, Radyo Alarmı, Uyku 

zamanlayıcısı
• Saat: Ana ekranda
• Görüntü Tipi: LCD
• Arkadan renkli ışıklandırma: Turuncu

Aksesuarlar
• Aksesuarlarla Birlikte: AM anteni
• Uzaktan kumanda: 21 tuş

Boyutlar
• Set boyutları (G x Y x D): 148 x 235 x 258 mm
• Ana hoparlör boyutları (G x Y x D): 

142 x 235 x 212 mm
• Ambalaj boyutları (G x Y x D): 

446 x 312 x 342 mm
• Ambalajla birlikte Ağırlık: 7,3 kg
•
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