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• Ajustes do equalizador: Clássica, Jazz, Pop, Rock, 

Techno, Neutro
• Recursos de áudio: Reforço dinâmico de graves - 

3 estágios, Equalizador, Incredible Surround, 
Controle de altos e graves, Amplificador Digital 
Classe "D", Equalizador inteligente

• Potência musical: (80) W
• Controle de volume: Controle de volume (+/–)
• Potência de saída: 2 x 40 W (RMS)

Alto-falantes
• Alto-falantes internos: 2
• Alto-falante principal: Bidirecional, Woofer de 5''

Reprodução de áudio
• Formato de compactação: MP3, WMA
• Mídia de reprodução: CD, CD-R, CD-RW, CD de 

MP3, CD de WMA
• Modos de reprodução de discos: Localizar 

próxima faixa/faixa anterior, Avanço/retrocesso, 
Repetir reprodução

• Suporte a Tag ID3
• Tipo de carregador: Bandeja
• Taxas de transferência de MP3: 32 a 320 kbps e 

VBR
• Taxas de transferência de WMA: 16 a 128 kbps
• Modo de reprodução com disco rígido: Álbum, 

Gênero, Playlist, Todas as faixas, Mesmo artista, 
Mesmo gênero

• Modo de transmissão com disco rígido: 
Transmissão Wi-Fi para 5 estações, "My Room, 
My Music", "Music Follows Me", "Music Broadcast"

• Freqüências de amostragem: 8 a 48 kHz (MP3), 16 
a 48 kHz (WMA)

• modo de reprodução com PC Link: Transmissão 
de MP3 via rede, Conexão wireless Wi-Fi

• Modos USB Direct: Reproduzir/pausar, Anterior/
Próximo, Parar

Gravação de áudio
• Mídia de gravação: HDD
• Velocidade de gravação: 1 x, 4 x
• Formato de arquivo de áudio: MP3

Mídia de armazenamento
• Capacidade do disco rígido: 80 GB

Sintonizador/Recepção/Transmissão
• Faixas do sintonizador: FM
• Sintonia digital automática
• Gravação automática
• Número de canais pré-sintonizados: 60

Conectividade
• Entrada para áudio cinch: AUX analógico (centro)
• Outras conexões: Ethernet
• Fone de ouvido: 3,5 mm
• Antena: FM - Dipolo
• Conexões wireless: LAN wireless (802,11g)
• Alimentação: 110 V/220 V 50-60 Hz
• Plug & Play wireless: Ativado
• Rede local com fio: Ethernet (RJ 45) 1x

Praticidade
• Tipo de display: LCD
• Luz de fundo
• Cor da luz de fundo: Branco
• Idiomas do menu OSD: Inglês, Holandês, Francês, 

Alemão, Italiano, Espanhol
• Gerenciamento de conteúdo digital: Software 

WADM incluído
• Eco Power Standby: 1 watt
• Tomada do fone de ouvido
• Relógio: Na tela principal

Acessórios
• Cabos: Cabo Ethernet
• CD-ROM: PMM, WADM
• Controle remoto: Controle remoto unidirecional
• Pilhas: 2 x AAA
• Cartão de garantia: Cartão de garantia
• Dock: Dock e cabos para iPod DC1050
• Acessórios inclusos: Cabo de alimentação AC, 

antena FM
• Guia de início rápido: Inglês, Português (Brasil), 

Espanhol
• Manual do usuário: Inglês, Português (Brasil), 

Espanhol

Dimensões
• Peso da caixa de embalagem master: 1,23 kg
• Dimensões da embalagem (LxPxA): 368 mm x 546 

mm x 312 mm
• Dimensões do produto (LxPxA): 505 mm x 280 

mm x 220 mm
• Peso do aparelho: 9,00 kg
•

Central de música wireless
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