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Přehrávání zvuku
• Kompresní formát: PCM, MP3, WMA
• Média pro přehrávání: CD, CD-R, CD-RW, MP3-

CD, WMA-CD
• Režimy přehrávání disků: Programovatelná paměť 

na 99 skladeb, Vyhledávání alba: další/předchozí, 
Vyhledávání skladby: další/předchozí, Funkce 
Opakovat/Náhodně/Program

• Režim přehrávání z pevného disku: Album, Žánr, 
Seznam skladeb, Všechny skladby, Stejný 
interpret, Stejný žánr

• Režim datového toku z pevného disku: Přenos na 
5 stanic pomocí sítě Wi-Fi, „Můj pokoj, moje 
hudba“, „Music Follows Me“, „Music Broadcast“

• Podpora ID3 tagů: ano
• Typ zakládání: Slot
• Přenosová rychlost formátu MP3: 8-320 kb/s a 

variabilní

Nahrávání zvuku
• Formát audiosouboru: MP3
• Přenosová rychlost: 128, 160 kb/s
• Média pro nahrávání: Jednotka pevného disku
• Rychlost nahrávání disků: 1 x, 4 x

Úložná média
• Kapacita pevného disku: 80 GB

Možnosti připojení
• Zadní konektory: Výstup, Digitální výstup pro 

koaxiální kabel, Digitální výstup pro optický kabel, 
Vstup AUX

• Bezdrátová připojení: Bezdrátová síť LAN 
(802.11g)

• Bezdrátová síť Universal Plug & Play: Povoleno
• Další připojení: Ethernet
• Napájení: 220 V, 50 Hz

Pohodlí
• Podsvětlení: ano
• Barva podsvětlení: Bílá
• Správa digitálního obsahu (DCM): Včetně 

softwaru DMM
• Jazyky zobrazení na obrazovce: Holandština, 

Angličtina, Francouzština, Němčina, Italština, 
Španělština

• Dálkové ovládání: Obousměrné dálkové ovládání 
s LCD displejem

• Indikace úrovně signálu: ano

Příslušenství
• Baterie a akumulátory: 4 x baterie AAA
• Kabely: Kabel pro připojení ethernetu
• CD-ROM: Instalační disk CD-ROM
• Dálkové ovládání: Obousměrné dálkové ovládání 

(základna)

Rozměry
• Rozměry obalu (š x h x v): 472 mm Š x 177 mm V 

x 416 mm H
• Hmotnost velkoobchodního balení: 4 35 kg
• Rozměry výrobku (ŠxHxV): 360 mm Š x 70 mm V 

x 325 mm H
• Hmotnost přístroje: 4,1 kg kg
•
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