
Emotive Micro HiFi Systeem

• Emotive Micro Systeem in gezandstraalde
aluminium behuizing.

• Uitgangsvermogen 2 x 50 watt (MPO).
• Tweeweg Bass Reflex Speaker Systeem met

afneembare fronten.
• Speelt Audio-CD's en CD-ROM's met MP3

bestanden.
• Geschikt voor 8 cm en 12 cm discs.
• Digitale tuner, 40 voorkeurzenders.
• CD-slot.
• Geschikt voor gebruik met CD-Recordable en

CD-ReWritable CD's.
• Incredible Surround.
• Afzonderlijke hoge- en lagetonen regeling.
• Lijnuitgang.
• Klok met wek- en sluimerfunctie.
• Afstandsbediening in creditkaartformaat.
• Hoofdtelefoonaansluiting.
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‘BLAST’



Radio
- Digitale tuner voor FM en AM met 40 voorkeurzenders.
- Twee golfbereiken, middengolf en FM-band.
- Plug & Play, voor het automatisch zoeken en in het geheugen

vastleggen van zenders en het automatisch instellen van de
tijd.

- AM-raamantenne voor selectieve ontvangst van midden- en
langegolfzenders.

Versterker
- Uitgangsvermogen 2 x 50 watt (MPO).
- De eindversterkers en de voeding zijn in een aparte unit

ondergebracht.
- Incredible Surround voor een realistische verruiming van het

stereo-effect.
- Tweeweg Bass Reflex Speaker Systeem voor een krachtige

geluidsweergave.
- Afzonderlijke hoge en lage tonen regeling voor instellen van

de geluidsweergave naar uw persoonlijke smaak.

CD-speler
- De CD-speler is als slot uitgevoerd, verticaal geplaatst.
- Geschikt voor het afspelen van CD-R en CD-RW discs.
- Geschikt voor het afspelen van CD-ROM's met MP3

bestanden (8 cm en 12 cm).
- Programmeerbare afspeelvolgorde.
- Shuffle, voor het in willekeurige volgorde afspelen van de

CD.
- Repeat, voor het herhalen van een track, of gehele CD.
- Snelzoekfunctie zowel voor- als achteruit.

Aansluitingen
- Antenne, 75 ohm IEC (coax).
- Aux-in, 2 x cinch.
- Lijn-uit, 2 x cinch.
- Luidsprekers, 2 x click-fit op functiebox.
- Hoofdtelefoon, 3,5 mm jack.

Algemeen
- De set kan ook horizontaal geplaatst worden, geen roterend

display.
- Klok met wek- en sluimerfunctie.
- Instelbare sleeptimer 60, 45, 30, 15 minuten.
- LCD-display met dimfunctie in drie standen.
- Afstandsbediening in creditkaartformaat.
- Luidsprekers in zelfde design met afneembare fronten.
- Luidsprekers met vaste aansluiting.

Meegeleverde accessoires
- Netsnoer.
- Raamantenne.
- Afstandsbediening.
- Gebruiksaanwijzing in diverse talen, waaronder Nederlands.

Technische gegevens

Radio
Golfbereiken : MG 531 - 1602 kHz 

: FM 87,5 - 108 MHz
Tuner : digitaal voor AM en FM
Antenne : bijgeleverde raamantenne 

voor AM
: coax 75 ohm IEC conn. voor 

FM-zenders

Versterker
Uitgangsvermogen : 2 x  25 watt (RMS)

: 2 x  50 watt (MPO)
Signaal/ruis verhouding : > 65 dB
Frequentiebereik : 40 - 20.000 Hz
Ingangsgevoeligheid aux : 500 mV (max. 1 V)

Luidsprekerboxen
Systeem : tweeweg Bass Reflex Systeem
Impedantie : 8 ohm
Woofer : 76 mm

CD-speler
Frequentiebereik : 20 - 20.000 Hz
Signaal/ruis verhouding : 75 dB
Kanaalscheiding (1 kHz) : 94 dB
Jengel : nihil (kwartssturing)

Algemeen
Netspanning : 220 V, 50 Hz +/- 10%
Stand-by vermogen : < 1 watt 
Display : 7-segments LCD 
Gewicht : 10,2 kg incl. boxen
Afmetingen (b x h x d)

microset : 112 x 245 x 235 mm
boxen : 112 x 245 x 235 mm
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