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Ljud
• Uteffekt: Total effekt på 10 W
• Uteffekt (RMS): 2 x 5 W
• Ljudförbättring: Digital ljudkontroll 4 lägen, DBB 

(Dynamic Bass Boost)

Högtalare
• Huvudhögtalare: 2-vägs, Basreflexhögtalare, Piezo 

tweeter, 4 tums woofer

Ljuduppspelning
• Uppspelningsmedia: CD, CD-R, CD-RW, MP3-

CD-skiva, WMA-CD
• Skivuppspelningslägen: Programmerbar för 

40 spår, Repetera/en/alla/program, Blandad 
uppspelning

• Typ av laddare: Front, Motoriserad
• ID3 Tag Support

Mottagare/mottagning/sändning
• Radioband: FM-stereo, AM
• Automatisk digital kanalsökning
• Kanalförinställningar: 40
• Mottagarförbättringar: Autospara

Anslutningar
• Aux-in: Line-in

• Hörlur: 3,5 mm
• Andra anslutningar: FM-antenn, AM-antenn
• USB: USB-värd

Bekvämlighet
• Larm: CD-larm, Radiolarm/radioväckning, 

Insomningsfunktion
• Klocka: På huvudskärmen
• Skärmtyp: LCD
• Färg på bakgrundsbelysning: Blå
• Eco Power-vänteläge: 0,5 watt

Tillbehör
• Tillbehör som medföljer: Skruvar för 

väggmontering, 2 st, AM/FM-antenn
• Fjärrkontroll: 24-tangenter med batteri

Mått
• Utrustningens mått (B x H x D): 

194 x 269 x 90 mm
• Huvudhögtalarens mått (B x H x D): 

160 x 269 x 90 mm
• Förpackningens mått (B x H x D): 

310 x 314 x 238 mm
• Vikt inkl. förpackning: 5,5 kg
•
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