
ลิดเพลินกับเสียงเพลงจาก MP3-CD 
เพ
ในแบบ
ตัวเครื่องขนาด
บสุดยอดและ
บเพลงที่คุณช

เต็มอิ่ม
• เล่น 
• Digi
• Dyn
• 2x4W

เริ่มวัน
• ระบ
• การจ

รูปลัก
• ลำโ
ที่คุณชื่นชอบ
กะทัดรัดสวยโดดเด่น ตกแต่งด้วยไม้อย่างประณีตที่ให้เสียงทรงพลัง คุณภาพระดั

ฟังก์ชันสำคัญต่างๆ ที่มาพร้อมกับความงาม เพียงเอนกายลงแล้วเพลิดเพลินไปกั
ื่นชอบ

กับการสัมผัสพลังเสียงชัดใส
MP3/WMA-CD, CD และ CD-RW
tal Sound Control สำหรับปรับแต่งค่าสไตล์ดนตรีให้เหมาะสม
amic Bass Boost ให้เสียงหนักแน่นและชัดเจน

 RMS/ 2x350W PMPO

ดีๆ  ได้ดั่งใจคุณ
บตั้งเวลาปลุกและตั้งเวลาปิด
ูนแบบดิจิตอลมาพร้อมการตั้งสถานีล่วงหน้าได้ 40 สถานีเพื่อความสะดวก

ษณ์และพลังเสียงใหม่ล่าสุด
พงที่ตกแต่งด้วยไม้อย่างสวยงาม
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เสียง
• พลังขับเสียง: 2x4W RMS / 350W PMPO
• การเพิ่มคุณภาพเสียง: Digital Sound Control 4 

โหมด, Dynamic Bass Boost

ลำโพง
• ลำโพงหลัก: ระบบลำโพงแบบสะท้อนเสียงเบส, 

วูฟเฟอร์ขนาด 3.5 นิ้ว

การเล่นเสียง
• สื่อที่เล่นได้: CD, CD-R, CD-RW, MP3-CD, 

WMA-CD
• โหมดเล่นแผ่น: ซ้ำ/หนึ่ง/ทั้งหมด/โปรแกรม, 

การเล่นแบบสุ่ม, ตั้งโปรแกรมได้ 20 เพลง
• ประเภทตัวโหลด: ส่วนบน
• เทคโนโลยีการเล่นเทปคาสเซ็ตต์: กลไก
• โหมดการเล่นเทปคาสเซ็ตต์: 

การควบคุมความเร็วระบบอิเล็กทรอนิกส์

การบันทึกเสียง
• สื่อในการบันทึก: เทป
• การเพิ่มประสิทธิภาพการบันทึกเทป: ระดับการบั

นทึกอัตโนมัติ, การบันทึกแบบเริ่มเล่น CD พร้อมกั
น

จูนเนอร์/เครื่องรับ/เครื่องส่ง
• คลื่นที่เครื่องรับวิทยุรับได้: สเตอริโอ FM, MW
• การจูนด้วยระบบดิจิตอลอัตโนมัติ
• สถานีที่ตั้งไว้ล่วงหน้า: 40
• การเพิ่มประสิทธิภาพจูนเนอร์: Auto Store

การเชื่อมต่อ
• การเชื่อมต่ออื่นๆ: สายอากาศ FM แบบ Fixed 

Pigtail, เสาอากาศ MW, สายสัญญาณออก
• Aux in: 3.5 มม.
• หูฟัง: 3.5 มม.

สะดวกสบาย
• สัญญาณเตือน: สัญญาณเตือน CD, 

นาฬิกาปลุกวิทยุ, ตั้งเวลาปิดเครื่อง
• นาฬิกา: บนจอแสดงผลหลัก
• ประเภทจอภาพ: LCD

อุปกรณ์เสริม
• อุปกรณ์เสริมที่มีให้: เสาอากาศ FM/MW, คู่มือรั

บประกัน, คู่มือการใช้งานอย่างรวดเร็ว
• รีโมทคอนโทรล: รีโมทคอนโทรล 24 ปุ่ม 

พร้อมแบตเตอรี่ลิเธียม
• IFU / คู่มือผู้ใช้: อังกฤษ, จีน (ไต้หวัน)
• คู่มือเริ่มต้นใช้งานอย่างย่อ: อังกฤษ, จีน (ไต้หวัน)

ขนาด
• ขนาดเครื่อง (กว้าง x สูง x ลึก): 

146 x 228 x 216 มม.
• ขนาดลำโพงหลัก (กว้าง x สูง x ลึก): 

146 x 228 x 160 มม.
• ขนาดหีบห่อบรรจุ (กว้าง x สูง x ลึก): 

380 x 275 x 350 มม.
• น้ำหนักรวมบรรจุภัณฑ์: 9.2 กก.

กำลังไฟ
• แหล่งจ่ายไฟ: 100-240VAC, 50/60Hz
•
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