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770 vezeték nélküli PC csatlakozás mikrokészülékkel vezeték nélkül MP3-zenegéppé 

ítógépét, így zenét otthona tetszőleges helyiségében élvezheti. A számítógépen tárolt 

t távirányítóval a MCW770 készülékre helyezheti - kábelek nélkül.

don hozzáférhet MP3 zenéihez PC-jén vezeték nélkül
i 802,11b – valós idejű vezeték nélküli adathozzáférés

ozék a vezeték nélküli USB csatlakozó PC-hez

e a PC-n található zenét bárhol otthonában
gésszen dalokat a PC-n a távirányítóval
zerű navigáció előadó, album vagy lejátszási lista alapján

 tovább hallgatja, annál jobban élvezi
rányi MP3 zene lejátszása 5 CD-ről

 teljesítmény
ztályú digitális erősítő a minőségi hanghatás érdekében
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Hang
• Kimenő teljesítmény: 2x150 watt zenei 

teljesítmény
• Hangkiemelés: „D" osztályú digitális erősítő, 

Digitális hangszabályzás 4 üzemmód, Virtuális 
környezet vezérlés

Hangszórók
• Fő hangszóró: 2"-es magassugárzó, 3 utas, 5,25"-

es mélynyomó, Mélyreflexes hangszórórendszer, 
Levehető hangszórórácsok

Hanglejátszás
• Adathordozók lejátszása: CD, CD-R, CD-RW, 

MP3-CD
• Lemezlejátszási módok: 99 darab programozható 

műsorszám, Ismétlés: egy/lemez/program, 
Véletlenszerű lejátszás

• Betöltő típus: Motoros, Tálca
• Lemezek száma: 5
• PC csatlakozásos lejátszási üzemmód: Mellékelt 

Musicmatch szoftver, Navigált MP3 zene RC-n 
keresztül, Műsorszám- + playlist-infók kijelzése, 
Wi-Fi vezeték nélküli kapcsolat

Hangolóegység/Vétel/Adás
• Automatikus digitális hangolás
• RDS: Hírek, Programtípus, Rádiótext, RDS 

órabeállítás, Állomásnév
• Állomásbeállítások: 40
• Hangolási sávok: FM sztereó, MW
• Hangolás finomítása: Automatikus tárolás, 

Könnyű beállítás (Plug & Play)

Csatlakoztathatóság
• Aux be: Vonalbemenet
• fejhallgató: 3,5 mm-es
• Egyéb csatlakozások: FM antenna, MW antenna
• Vezeték nélküli csatlakozások: Vezeték nélküli 

LAN (802.11b)

Kényelem
• Ébresztők: CD-s ébresztés, Rádiós ébresztés, 

Elalváskapcsoló
• Óra: Fő kijelzőn
• Kijelző típusa: Fehér FTD (fluoreszcens képcső)
• Eco készenléti állapot: 0,5 W
• Javaslatok: DIM-üzemmód

Tartozékok
• CD-ROM: telepítőlemez
• Mellékelt tartozékok: Váltakozó áramú hálózati 

kábel, FM/MW antenna, Vezeték nélküli USB 
csatlakozó

• Távvezérlő: 32 gombos, 2 db AAA méretű 
elemmel

Szoftver
• Music Match jukebox: Music Match jukebox
• Hálózati beállítás
• Vezeték nél. USB adapter ill.program

Rendszerkövetelmények
• CD-ROM-meghajtó
• Hely a merevlemezen: 50 MB
• PC OS: Windows 98 SE, 2000, ME, XP
• Processzor: Pentium 300 MHz-es vagy magasabb
• USB: Szabad USB-port

Méretek
• Főhangszóró mérete (Sz x Ma x Mé): 

175 x 285 x 247 mm
• Csomagolás mérete (Sz x Ma x Mé): 

525 x 400 x 414 mm
• Egység méretei (Sz x Ma x Mé): 

175 x 285 x 340 mm
• Súly csomagolással együtt: 13 kg
•

Mikro-audiorendszer
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ító-gépkapcsolat a számítógépet 
rhez kapcsolja Wi-Fi segítségével, 
ítás nélkül. A Wi-Fi a vezeték 
ő szabványa, melyet másként 
znek. Egyszerűen csatlakoztassa 
 csomagolt USB csatlakozót a 
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j tömörítési technológia, amellyel 
i fájlok tizedakkora méretre 
minőség radikális romlása nélkül. 
kár 10 órányi zenét is tárolhat. 
lmazó tálcával 50 órányi zenét 
lt a hangfájlok könnyű és gyors 
szabványos hangtömörítési 

rősítő vesz egy analóg jelet, 
majd a jelet digitálisan felerősíti. A 
 demodulációs szűrőbe, és 
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