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

CD, WMA-CD
• Τρόποι λειτουργίας αναπαρ. δίσκου: ∆υνατ. 

προγραµµατισµού 99 κοµµατιών, Αναζήτηση 
άλµπουµ επόµ./προηγούµ., Αναζήτηση επόµ./
προηγούµ. κοµµατιού, Επανάληψη/Τυχαία 
αναπαραγωγή/Πρόγραµµα

• 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"

• Υποστήριξη ετικετών ID3: ναι
• Τύπος τοποθέτησης: Υποδοχή
• Ρυθµός bits MP3: 32-320 kbps και VBR

Εγγραφή ήχου
• Φορµά αρχείου ήχου: MP3
• Ρυθµός bit: 128, 160 kbps
• Εγγραφή δεδοµένων: HDD
• Ταχύτητα εγγραφής: 1 x, 4 x

Μέσα αποθήκευσης
• Χωρητικότητα σκληρού δίσκου: 80 GB

Συνδεσιµότητα
• Πίσω συνδέσεις: Έξοδος, Ψηφιακή οµοαξονική 

έξοδος, Ψηφιακή οπτική έξοδος, Είσοδος AUX

• Ασύρµατες συνδέσεις: Ασύρµατο LAN (802.11g)
• Ασύρµατο Universal Plug & Play: Ενεργοποιηµένη
• Άλλες συνδέσεις: Ethernet
• Τάση: 220 V 50 Hz

Ευκολία
• Οπίσθιος φωτισµός: ναι
• Χρώµα οπίσθιου φωτισµού: Λευκή
• ∆ιαχείριση ψηφιακού περιεχοµένου: 

Συµπεριλαµβανόµενο λογισµικό DMM
• Γλώσσες προβολής στην οθόνη: Ολλανδικά, 

Αγγλικά, Γαλλικά, Γερµανικά, Ιταλικά, Ισπανικά
• Τηλεχειριστήριο: Τηλεχειριστήριο µε οθόνη LCD 

2 κατευθύνσεων
• Ένδειξη ισχύος σήµατος: ναι

Αξεσουάρ
• Μπαταρίες: 4 x AAA
• Καλώδια: Καλώδιο Ethernet
• CD-ROM: CD-ROM εγκατάστασης
• Τηλεχειριστήριο: Τηλεχειριστήριο 2 

κατευθύνσεων (Κέντρο)

∆ιαστάσεις
• ∆ιαστάσεις συσκευασίας (ΠxΒxΥ): 472 χιλ. Π x 

177 χιλ. Υ x 416 χιλ. Β
• Βάρος κύριας συσκευασίας: 4.35 κ.
• ∆ιαστάσεις προϊόντος (ΠxΒxΥ): 360 χιλ. Π x 70 

χιλ. Υ x 325 χιλ. Β
• Βάρος συσκευής: 4,1κ. κ.
•

Ασύρµατος ήχος
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