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Звук
• Изходна мощност: 2x100 вата музикална 

мощност
• Подобрение на звука: Incredible Surround, Р

егулиране на високите и басите

Високоговорители
• Основен високоговорител: Двулентови, С

истема бас-рефлексни високоговорители, 5,25" 
нискочестотен високоговорител, 2" пищялка, 
Подвижни мрежи на високоговорителите

Аудио възпроизвеждане
• Носители за възпроизвеждане: CD, CD-R, CD-

RW, MP3-CD, WMA
• Режими на възпроизвеждане на диска: 99 

програмируеми мелодии, Повторение на една/
всички/програма, Разбъркано възпроизвеждане

• Тип устройство за зареждане: моторизиран, 
Чекмедже

• Поддръжка на ID3 тагове: да
• технология на касетния дек: пълно логическо
• Режими на възпроизвеждане на касета: 

Автореверс, Електронно управление на 
скоростта, Пълно автоматично спиране, Брояч 
на лентата

Аудио запис
• Носители за запис: Лента
• Подобрение на записа на лента: автоматично 

ниво на запис, синхронизиране на началото на 
записа, Запис с едно докосване

Тунер/приемане/предаване
• Автоматична цифрова настройка: да
• RDS: Име на станцията, Тип на програмата, Р

адиотекст, Настройка на RDS часовника, 
Новини

• Предварително настроени станции: 40
• Обхвати на тунера: FM стерео, MW
• Подобрения за тунер: Автоматично 

запаметяване, Лесно инсталиране (Plug & Play)

Възможности за свързване
• Допълнителен вход (AUX): Линеен вход
• Слушалка: 3,5 мм
• Други връзки: FM антена, MW антена

Удобство
• Аларми: CD аларма, Радиобудилник, 

Предупредителен сигнал за край на лентата 
Tape alarm, Дрямка, Таймер за заспиване

• Часовник: На основния дисплей
• Тип на дисплея: Черно-бял FTD
• Индикации: DIM режим
• Икономичен режим на готовност: 0,5 вата

Аксесоари
• Аксесоари в комплектацията: Захранващ кабел, 

FM/MW антена
• Дистанционно управление: 32-бутонно с 2 

батерии тип AA

Размери
• Габарити на апарата (Ш x В x Д): 

175 x 252 x 350 мм
• Габарити на главния високоговорител 

(Ш x В x Д): 175 x 252 x 215 мм
• Габарити на опаковката (Ш x В x Д): 

524 x 353 x 408 мм
• Тегло вкл. опаковката: 12,9 кг
•
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