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Sunet
• Setări egalizator: Clasic, Jazz, Pop, Rock, Tehno, 

Neutru
• Caracteristici superioare sunet: Dynamic Bass 

Boost cu 3 trepte, Egalizator, Incredible Surround, 
Control înalte și joase, Amplificator digital clasa 
"D", Egalizator inteligent

• Putere muzicală: 160 W
• Controlul volumului: Reglarea volumului
• Putere de ieșire: 2x40 W (RMS)

Boxe
• Difuzoare încorporate: 2
• Difuzor principal: 2 căi, Woofer de 5"

Redare audio
• Format compresie: MP3, WMA
• Medii de redare: CD, CD-R, CD-RW, MP3-CD, 

WMA-CD
• Moduri redare disc: Căutare melodie următoare/

anterioară, Derulare înainte/înapoi, Repetare 
redare

• Acceptă etichete ID3
• Tip încărcător: Tavă
• Rate de biţi MP3: 32 - 320 kbps și VBR
• Rată de biţi WMA: 16-128 kbps
• Mod Redare pentru hard disk: Album, Gen, Listă 

de redare, Toate melodiile, Același artist, Același 
gen

• Mod Streaming pentru hard disk: Redare în regim 
de streaming Wi-Fi la 5 staţii, "Camera mea, 
muzica mea", "Muzica mă urmează", "Transmisii 
muzicale"

• Frecvenţe de eșantionare: 8 - 48 kHz (MP3), 16 - 
48 kHz (WMA)

• Mod de redare PC Link: MP3 streaming prin reţea, 
Conexiune fără fir Wi-Fi

• Moduri USB Direct: Redare/Pauză, Piesă 
anterioară/Piesă următoare, Stop

• Radio prin Internet: Live365, Radioio, Bluebeat

Înregistrare audio
• Înregistrare media: HDD
• Viteză de înregistrare: 1 x, 4 x
• Format fișier audio: MP3

Medii de stocare
• Capacitate hard disk: 80 GB

Tuner/Recepţie/Transmisie
• Mărci de tunere: FM

• Reglare automată digitală
• Memorare automată
• Număr de canale presetate: 60

Conectivitate
• Intrare audio RCA: Ieșire AUX analogică (Centru)
• Alte conexiuni: Ethernet
• Căști: 3,5 mm
• Antenă: Dipol FM
• Conexiuni fără fir: LAN wireless (802,11g)
• Alimentare: 220 V - 240 V / 50 Hz
• Universal Plug & Play wireless: Activat
• LAN prin cabluri: Ethernet (RJ 45) 1x

Comoditate
• Tip ecran: LCD
• Iluminare din spate
• Culoare iluminare din spate: Alb
• Limbi OSD: Engleză, Olandeză, Franceză, 

Germană, Italiană, Spaniolă
• Digital Content Management: Software WADM 

inclus
• Eco Power Standby: 1 W
• Jack pentru căști
• Ceas: Pe afișajul principal

Accesorii
• Cabluri: Cablu Ethernet
• CD-ROM: PMM, WADM
• Telecomandă: Telecomandă unidirecţională
• Baterii: 2 baterii AAA
• Card de garanţie: Card de garanţie
• Staţie de conectare: Staţie de andocare pentru 

iPod DC1050 și cabluri
• Accesorii incluse: Cablu de alimentare CA, antenă 

FM
• Ghid de iniţiere rapidă: Engleză, Franceză, 

Spaniolă, Italiană, Olandeză, Germană, Suedeză, 
Finlandeză, Norvegiană, Daneză

• Manual de utilizare: Engleză, Franceză, Spaniolă, 
Italiană, Olandeză, Germană, Suedeză, Finlandeză, 
Norvegiană, Daneză

Dimensiuni
• Greutate bax: 12,5 kg
• Dimensiuni cutie (LxAxÎ): 368 mm x 546 mm x 

312 mm
• Dimensiuni produs (LxAxÎ): 505 mm x 280 mm x 

220 mm
• Greutate set: 9.00 kg
•

Wireless Music Center
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