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Som
• Potência de saída: Potência musical de 2x150 

watts
• Melhoramento do Som: Amplificador Digital de 

Classe "D", Controlo de Som Digital, 4 modos, 
Controlo Virtual do Ambiente

Altifalantes
• Altifalante Principal: Tweeter de 2", 3 sentidos, 

Woofer de 5,25", Sistema de Altifalantes de 
Graves, Grelhas de altifalantes amovíveis

Reprodução Áudio
• Suporte de Reprodução: CD, CD-R, CD-RW, 

MP3-CD
• Modos de Reprodução de Discos: 99 Faixas 

Programáveis, Repetir/um/disco/programa, 
Reprodução Aleatória

• Tipo de Carregamento: Motorizado, Gaveta
• Número de Discos: 5
• modo de reprodução por Ligação ao PC: Software 

Musicmatch incluído, Navegue por música MP3 via 
RC, Informação faixa+lista de reprodução, Ligação 
sem fios Wi-Fi

Sintonizador/Recepção/Transmissão
• Sintonização digital automática
• RDS: Notícias, Tipo de Programa, Texto Rádio, 

Relógio RDS, Nome da Estação
• Estações pré-sintonizadas: 40
• Bandas do Rádio: FM estéreo, MW
• Melhoramentos do Sintonizador: Memorização 

Automática, Instalação Fácil (Plug & Play)

Conectividade
• Entrada Aux: Entrada
• Auscultadores: 3,5 mm
• Outras ligações: Antena FM, Antena MW
• Ligações sem Fios: LAN sem fios (802.11b)

Comodidade
• Alarmes: Alarme com CD, Despertador com 

Rádio, Temporizador
• Relógio: No ecrã principal
• Tipo de Ecrã: FTD branco
• Standby para Poupança de Energia: 0,5 watt
• Indicações: Modo DIM

Acessórios
• CD-ROM: disco de instalação
• Acessórios Incluídos: Cabo de alimentação CA, 

Antena FM/MW, Adaptador USB sem fios
• Telecomando: 32 teclas com pilhas 2xAA

Software
• Music Match Jukebox: Music Match Jukebox
• Configuração da rede
• Controlador: adaptador USB sem fios

Requisitos do Sistema
• unidade de CD-ROM
• Espaço do disco rígido: 50 MB
• sistema operativo do PC: Windows 98 SE, 2000, 

ME, XP
• Processador: Pentium Classe 300 Mhz ou 

superior
• USB: Porta USB livre

Dimensões
• Dimensões do altifalantes principal (L x A x P): 

175 x 285 x 247 mm
• Dimensões da embalagem (L x A x P): 

525 x 400 x 414 mm
• Dimensões do conjunto (L x A x P): 

175 x 285 x 340 mm
• Peso incl. Embalagem: 13 kg
•
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