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Lyd
• Utgangseffekt: 2 x 10 watt musikkeffekt
• Lydforbedringer: Digital lydkontroll med 4 modi, 

dynamisk bassforsterking (DBB)

Høyttalere
• Hovedhøyttaler: 2-veis, Bassrefleks-

høyttalersystem, 3" woofer, Piezo-
diskanthøyttaler

Lydavspilling
• Avspillingsmedier: CD, CD-R, CD-RW, MP3-CD
• Modi for plateavspilling: 40 programmerbare spor, 

Gjenta/en/alle/program, Shuffle-avspilling
• ID3 Tag-støtte
• Lastetype: Front, Motorisert

Tuner/mottak/sending
• Automatisk digital tuning
• RDS: Stasjonsnavn, Programtype, Radiotekst
• Forhåndsinnstillinger: 40
• Tunerbånd: FM Stereo, MW
• Tunerforbedringer: Automatisk lagring

Tilkoblingsmuligheter
• Aux-inngang: Linjeinngang
• Hodetelefon: 3,5 mm
• Andre tilkoblinger: FM-antenne, MW-antenne

Anvendelighet
• Alarmer: CD-alarm, Radioalarm, Sleep timer
• Klokke: På hovedskjerm
• Skjermtype: LCD
• Bakbelysningsfarge: Blå
• Eco Power-ventemodus: 1 watt

Tilbehør
• Vedlagt tilbehør: FM/MW-antenne, Skruer for 

veggmontering, to stk.
• Fjernkontroll: 23-tasters med batteri

Mål
• Mål på apparat (B x H x D): 250 x 245 x 96 mm
• Mål på hovedhøyttaler (B x H x D): 

166 x 245 x 90 mm
• Emballasjemål (B x H x D): 330 x 313 x 303 mm
• Vekt, inkl. emballasje: 5,6 kg
•
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