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

RW, MP3-CD, WMA-CD
• Режими на възпроизвеждане на диска: 99 

програмируеми мелодии, Търсене следв./пред. 
песен в албум, Търсене на следваща/предишна 
мелодия, Повторение/разбъркване/
програмиране

• 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"

• Поддръжка на ID3 тагове: да
• Тип зареждане: Слот
• MP3 скорости на обмен: 8-320 kbps и VBR

Аудиозапис
• Звуков файлов формат: MP3
• Скорост на битовия поток: 128, 160 kbps
• Носители за запис: HDD
• Скорост на запис: 1 x, 4 x

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

Възможности за свързване
• Задни конектори: Линеен изход, Коаксиален 

цифров изход, Цифров оптичен изход, Вход 
AUX

• Безжични връзки: Безжична локална мрежа 
(802.11g)

• Безжична универсалност с Plug & Play: 
Включено

• Други връзки: Ethernet
• Мощност: 220 V 50 Hz

Удобство
• Фоново осветление: да
• Цвят на фоновото осветление: Бял
• Цифрово управление на съдържанието: С

ъдържа DMM софтуер
• Езици на екранното меню: Холандски, 

Английски, Френски, Немски, Италиански, 
Испански

• Дистанционно управление: Двустранно 
дистанционно с LCD дисплей

• Индикатор за силата на сигнала: да

Аксесоари
• Батерии: 4 x AAA
• Кабели: Ethernet кабел
• CD-ROM: Инсталационен CD-ROM
• Дистанционно управление: Двустранно 

дистанционно (център)

Размери
• Размери на кашона (ШxДxВ): 472 мм (Ш) x 177 

мм (В) x 416 мм (Д)
• Тегло на общия кашон: 4 35 kg
• Размери на изделието (ШxДxВ): 360 мм (Ш) x 

70 мм (В) x 325 мм (Д)
• Тегло на апарата: 4,1 кг kg
•

Безжично аудио
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