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Sunet
• Putere de ieșire: Putere muzicală de 2x10 W
• Caracteristici superioare sunet: 4 moduri Digital 

Sound Control, Dynamic Bass Boost

Boxe
• Difuzor principal: 2 căi, Sistem de boxe Bass 

Reflex, Woofer de 3", Tweeter piezo

Redare audio
• Medii de redare: CD, CD-R, CD-RW, MP3-CD
• Moduri redare disc: 40 de piese programabile, 

Repetare piesă/integrală/program, Redare 
aleatorie

• Acceptă etichete ID3
• Tip încărcător: Frontal, Automat

Tuner/Recepţie/Transmisie
• Reglare automată digitală
• RDS: Nume post de radio, Tip program, Radio 

Text
• Setări prestabilite staţie: 40
• Mărci de tunere: FM Stereo, MW
• Caracteristici superioare tuner: Memorare 

automată

Conectivitate
• Intrare AUX: Intrare linie-in
• Căști: 3,5 mm
• Alte conexiuni: Antenă FM, Antenă MW

Comoditate
• Alarme: Alarmă CD, Alarmă radio, Timer Sleep
• Ceas: Pe afișajul principal
• Tip ecran: LCD
• Culoare iluminare din spate: Albastru
• Eco Power Standby: 1 W

Accesorii
• Accesorii incluse: Antenă FM/MW, 2 șuruburi 

pentru montare pe perete
• Telecomandă: 23 de taste cu baterie

Dimensiuni
• Dimensiuni set (L x Î x A): 250 x 245 x 96 mm
• Dimensiuni boxă principală (L x Î x A): 

166 x 245 x 90 mm
• Dimensiuni ambalare (L x Î x A): 

330 x 313 x 303 mm
• Greutate cu ambalaj inclus: 5,6 kg
•
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