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Geluid
• Uitgangsvermogen: 2x100 W muziekvermogen
• Uitgangsvermogen (RMS): 2 x 50 W
• Geluidsverbetering: Incredible Surround, Digital 

Sound Control 4 modi, Dynamic Bass Boost

Luidsprekers
• Hoofdluidspreker: Tweerichtings, Bassreflex-

luidsprekersysteem, 4 inch woofer, Piezo-
tweeter, Afneembare luidsprekergrills

Audioweergave
• Media afspelen: CD, CD-R, CD-RW afspelen, 

MP3-CD, WMA-CD
• Discafspeelmodi: Geheugen voor 20 nummers, 

Herhaal nummer/alles/programma, Shuffle
• Ladertype: Bovenkant
• cassettedecktechnologie: Logica
• Afspeelmodi cassette: Elektronische 

snelheidsregeling, Volledige autostop, Bandteller
• Ondersteuning van ID3-tag

Audio-opname
• Opnamemedia: Cassette
• Cassetteopnameverbetering: Gesynchroniseerde 

CD-opname, Timer voor tuneropname, 
Automatisch opnameniveau

Tuner/ontvangst/overdracht
• Tunerbereik: FM-zender, MW

• Automatisch digitaal afstemmen
• RDS: Zendernaam, Radiotekst, RDS-klokinstelling
• Voorkeurzenders: 40
• Tunerverbeteringen: Automatisch opslaan

Connectiviteit
• Aux ingang: Lijningang
• Hoofdtelefoon: 3,5 mm
• Andere aansluitingen: FM-antenne, MW-antenne
• USB: USB-poort

Gebruiksgemak
• Alarmfuncties: CD-alarm, Radio-alarm, Cassette-

alarm, Sleeptimer
• Klok: Op het hoofdscherm
• energiebesparende stand-bystand: 1 watt
• Displaytype: VFD-display

Accessoires
• Meegeleverde accessoires: FM/MW-antenne
• Afstandsbediening: 21 toetsen

Afmetingen
• Afmetingen van set (B x H x D): 

175 x 252 x 305 mm
• Afmetingen van hoofdluidspreker (B x H x D): 

170 x 252 x 214 mm
• Afmetingen van verpakking (B x H x D): 

528 x 351 x 400 mm
• Gewicht (incl. verpakking): 10,8 kg
•
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