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υσικής σας σε ένα σύστηµα

usic Center WAC3500D όλα σε ένα, µε σκληρό δίσκο 80GB, σας επιτρέπει να 

ουσική από το PC, να συνδέετε το iPod, να απολαµβάνετε λειτουργία plug and play 

 USB και αναπαραγωγή από σκληρό δίσκο - και όλα αυτά µε εξαιρετικό ήχο.

 µουσική σας σε ένα ασύρµατο σύστηµα
αφορά και αντιγραφή µουσικής από PC µε µεταφορά και απόθεση
ρός δίσκος 80 GB για αποθήκευση και αναπαραγωγή έως και 1.500 CD
έστε και φορτίστε το iPod και απολαύστε µουσική µε ποιοτικό ήχο
ουργία Plug & play από συσκευή µνήµης flash USB

η πλοήγηση και έλεγχος
αριθµητική αναζήτηση µε τηλεχειριστήριο
ζήτηση ανά καλλιτέχνη, άλµπουµ, κοµµάτι ή είδος σε µεγάλη οθόνη
ωγή CD µε αυτόµατη αναζήτηση πληροφοριών τραγουδιού Gracenote

ση ποιοτικού ήχου
ς Hi-Fi 2x40W RMS
ιακός ενισχυτής Class D για ποιοτική απόδοση ήχου

νατότητα επέκτασης
τείνετε το σύστηµα προσθέτοντας έως και 5 σταθµούς Wi-Fi
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Ήχος
• Ρυθµίσεις ισοσταθµιστής: Κλασική, Τζαζ, Ποπ, Ρ

οκ, Techno, Neutral
• Ενίσχυση ήχου: ∆υναµική ενίσχυση µπάσων 3 

βηµάτων, Ισοσταθµιστής, Incredible Surround, 
Έλεγχος πρίµων και µπάσων, Ψηφιακός ενισχυτής 
Τάξης "D", Έξυπνος ισοσταθµιστής

• Ισχύς: 160 W
• Έλεγχος έντασης: Πλήκτρα ελέγ. αύξησης/

µείωσης έντασης
• Ισχύς: 2x40W (RMS)

Ηχεία
• Ενσωµατωµένα ηχεία: 2
• Κύριο ηχείο: 2 δρόµων, Γούφερ 5"

Αναπαραγωγή ήχου
• Φορµά συµπίεσης: MP3, WMA
• Μέσα αναπαραγωγής: CD, CD-R, CD-RW, MP3-

CD, WMA-CD
• Λειτουργίες αναπαραγωγής δίσκων: Αναζήτηση 

επόµενου/προηγ. κοµµατιού, Γρήγορη κίνηση 
εµπρός/πίσω, Επανάληψη αναπαραγωγής

• Υποστήριξη ID3-tag
• Τύπος µονάδας τοποθέτησης: Θήκη δίσκων
• Ρυθµός bit MP3: 32 - 320 kbps και VBR
• Ρυθµός bit WMA: 16-128 kbps
• Λειτουργία αναπαραγωγής σκληρού δίσκου: 

Άλµπουµ, Είδος, Λίστα αναπαραγωγής, Όλα τα 
κοµµάτια, Ίδιος καλλιτέχνης, Ίδιο είδος

• Λειτουργία συνεχούς ροής σκληρού δίσκου: 
Συνεχής ροή Wi-Fi σε 5 σταθµούς, "My Room, My 
Music", "Music Follows Me", "Music Broadcast"

• Συχνότητες δειγµατοληψίας: 8-48 kHz (MP3), 16-
48 kHz (WMA)

• Λειτουργία αναπαραγωγής PC Link: Ροή MP3 
µέσω δικτύου, Ασύρµατη σύνδεση Wi-Fi

• Λειτουργίες USB Direct: Αναπαραγωγή/Παύση, Π
ροηγούµενο/Επόµενο, ∆ιακοπή λειτουργίας

• ∆ιαδικτυακό ραδιόφωνο: Live365, Radioio, 
Bluebeat

Εγγραφή ήχου
• Μέσα εγγραφής: HDD
• Ταχύτητα εγγραφής: 1 x, 4 x
• Φορµά αρχείου ήχου: MP3

Μέσα αποθήκευσης
• Χωρητικότητα σκληρού δίσκου: 80 GB

∆έκτης/Λήψη/Μετάδοση
• Ζώνες δέκτη: FM

• Αυτόµατος ψηφιακός συντονισµός
• Αυτόµατη αποθήκευση
• Αριθµός προρυθµισµένων καναλιών: 60

Συνδεσιµότητα
• Είσοδος ήχου τύπου cinch: Αναλογική AUX 

(Κέντρο)
• Άλλες συνδέσεις: Ethernet
• Ακουστικά: 3,5 χιλ.
• Κεραία: ∆ιπολική FM
• Ασύρµατες συνδέσεις: Ασύρµατο LAN (802,11g)
• Ρεύµα: 220 V - 240V / 50 Hz
• Ασύρµατο Universal Plug & Play: Ενεργοποιηµένη
• Ενσύρµατο LAN: 1 Ethernet (RJ 45)

Ευκολία
• Τύπος οθόνης: LCD
• Οπίσθιος φωτισµός
• Χρώµα οπίσθιου φωτισµού: Λευκή
• Γλώσσες προβολής επί της οθόνης: Αγγλικά, 

Ολλανδικά, Γαλλικά, Γερµανικά, Ιταλικά, Ισπανικά
• Digital Content Management: Περιλαµβάνεται 

λογισµικό WADM
• Eco Power Standby: 1 watt
• Υποδοχή ακουστικών
• Ρολόι: Στην κύρια οθόνη

Αξεσουάρ
• Καλώδια: Καλώδιο Ethernet
• CD-ROM: PMM, WADM
• Τηλεχειριστήριο: Τηλεχειριστήριο 1 κατεύθυνσης
• Μπαταρίες: 2 AAA
• Κάρτα εγγύησης: Κάρτα εγγύησης
• Βάση σύνδεσης: Βάση και καλώδια iPod DC1050
• Συµπεριλαµβανόµενα αξεσουάρ: Καλώδιο 

ρεύµατος AC, Κεραία FM
• Οδηγός γρήγορης έναρξης: Αγγλικά, Γαλλικά, 

Ισπανικά, Ιταλικά, Ολλανδικά, Γερµανικά, 
Σουηδικά, Φιλανδικά, Νορβηγικά, ∆ανέζικα

• Εγχειρίδιο χρήσεως: Αγγλικά, Γαλλικά, Ισπανικά, 
Ιταλικά, Ολλανδικά, Γερµανικά, Σουηδικά, 
Φιλανδικά, Νορβηγικά, ∆ανέζικα

∆ιαστάσεις
• Βάρος κύριας συσκευασίας: 12,5 κ.
• ∆ιαστάσεις συσκευασίας (ΠxΒxΥ): 368 χιλ. x 546 

χιλ. x 312 χιλ.
• ∆ιαστάσεις προϊόντος (ΠxΒxΥ): 505 χιλ. x 280 

χιλ. x 220 χιλ.
• Βάρος συσκευής: 9,00 κ.
•

Wireless Music Center
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 80GB προσφέρει πολύ µεγάλη 
ποθήκευση ψηφιακών µουσικών 
 και 1.500 CD. Εξοικονόµηση 
ιση συλλογής ήχου, εύκολη 
.

 Class ‘D’ λαµβάνει το αναλογικό 
 ψηφιακό και το ενισχύει 
µα περνά µέσα από ένα φίλτρο 
αράγει τον τελικό ήχο. Η 
ξοδος διαθέτει όλα τα 
φιακού ήχου, 
της βελτιωµένης ποιότητας ήχου. 
ενισχυτής Class ‘D’ διαθέτει 
αποδοτικότητα συγκριτικά µε τους 
ές AB. Αυτή η υψηλή 
εται σε έναν ισχυρό ενισχυτή, ο 
λάχιστο χώρο.
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