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добство безжичният музикален център тип "всичко в едно" WAC3500D с 80 GB 

 дава възможност да излъчвате музика от компютъра си, да свързвате своя iPod, да 

B устройства по метода Plug & play, както и да слушате музика от твърдия диск - 

 превъзходен звук.

ата ви музика в една безжична система
чване и копиране на музика от компютър с дърпане и пускане
B твърд диск за записване и възпроизвеждане на 1500 компактдиска
крепете и заредете своя iPod и слушайте музика с качествен звук
 & Play директно от вашата USB флаш памет

 навигация и управление
ено-цифрово търсене с дистанционно управление
ене по изпълнител, албум, песен или жанр на голям дисплей

вете цифров запис с автоматично търсене на данни за песента Gracenote

окачествени звукови характеристики
W RMS, Hi-Fi звук
ров усилвател клас D за качествен звук

ожности за разширяване
ирете системата си с добавяне на до 5 Wi-Fi станции
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Звук
• Настройки на еквалайзера: Класика, Джаз, Поп, 

Рок, Техно, Неутрален
• Подобрение на звука: 3 нива динамично 

усилване на басите, Еквалайзер, Incredible 
Surround™, Регулиране на високите и басите, 
Цифров усилвател клас "D", Интелигентен 
еквалайзер

• Музикална мощност: 160 W
• Регулиране на силата на звука: Сила на звука 

нагоре/надолу
• Изходна мощност: 2x40W (RMS)

Високоговорители
• Вградени високоговорители: 2
• Основен високоговорител: Двулентови, 5" 

високоговорител за ниски честоти

Аудио възпроизвеждане
• Формат на компресиране: MP3, WMA
• Носители за възпроизвеждане: CD, CD-R, CD-

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

на следваща/предишна песен, Бързо напред/
назад, Повторно изпълнение

• Поддръжка на ID3 тагове
• Тип устройство за зареждане: Чекмедже
• MP3 побитови скорости: 32 - 320 kbps и VBR
• Побитова скорост при WMA: 16-128 kbps
• Режим възпроизвеждане на твърд диск: Албум, 

Жанр, Списък за изпълнение, Всички записи, 
От същия изпълнител, От същия жанр

• Режим поточно предаване на твърд диск: Wi-Fi 
поточно към 5 станции, "Моята стая, моята 
музика", "Музиката ме следва", "Излъчване на 
музика"

• Примерни честоти: 8-48 kHz (MP3), 16-48 kHz 
(WMA)

• режим на възпроизвеждане PC Link: Поточно 
MP3 през мрежата, Безжична връзка Wi-Fi

• USB преки режими на работа: 
Възпроизвеждане/пауза, Назад/напред, Стоп

• Интернет радио: Live365, Radioio, Bluebeat

Аудио запис
• Носители за запис: HDD
• Скорост на запис: 1 x, 4 x
• Звуков файлов формат: MP3

Носители за съхранение на данни
• Капацитет на твърдия диск: 80 GB

Тунер/приемане/предаване
• Обхвати на тунера: FM

• Автоматична цифрова настройка
• Автоматично запаметяване
• Брой настроени канали: 60

Възможности за свързване
• Аудио вход чинчове: Аналогов AUX (Център)
• Други връзки: Ethernet
• Слушалка: 3,5 мм
• Антена: FM дипол
• Безжични връзки: Безжична локална мрежа 

(802.11g)
• Мощност: 220 V - 240V / 50 Hz
• Безжична универсалност с Plug & Play: 

Включено
• Кабелна локална мрежа: Ethernet (RJ 45) 1x

Удобство
• Тип на дисплея: LCD
• Фоново осветление
• Цвят на фоновото осветление: бял
• Езици на екранното меню: Английски, 

Холандски, Френски, Немски, Италиански, 
Испански

• Цифрово управление на съдържанието: 
Включен WADM софтуер

• Икономичен режим на готовност: 1 ват
• Жак за слушалки
• Часовник: На основния дисплей

Аксесоари
• Кабели: Ethernet кабел
• CD-ROM: PMM, WADM
• Дистанционно управление: Еднопосочно 

дистанционно
• Батерии: 2 x AAA
• Гаранционна карта: Гаранционна карта
• Докинг станция: DC1050 поставка и кабели за 

iPod
• Аксесоари в комплектацията: Захранващ кабел, 

FM антена
• Ръководство за бърз старт: Английски, 

френски, испански, италиански, фламандски, 
немски, шведски, фински, норвежки, датски

• Ръководство за потребителя: Английски, 
френски, испански, италиански, фламандски, 
немски, шведски, фински, норвежки, датски

Размери
• Тегло на общия кашон: 12,5 кг
• Размери на кашона (ШxДxВ): 368 мм x 546 мм 

x 312 мм
• Размери на изделието (ШxДxВ): 505 мм x 280 

мм x 220 мм
• Тегло на апарата: 9,00 кг
•

Безжичен музикален център
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