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 volgen. Eenvoudige navigatie met de afstandsbediening met LCD-scherm.
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Audio afspelen
• Compressieformaat: PCM, MP3, WMA
• Media afspelen: CD, CD-R, CD-RW, MP3-CD, 

WMA-CD
• Afspeelmodi disc: Geheugen voor 99 nummers, 

Volgende/vorige album zoeken, Volgende/vorige 
nummer zoeken, Herhalen/shuffle/programmeren

• Afspeelmodus harde schijf: Album, Genre, 
Afspeellijst, Alle nummers, Zelfde artiest, Zelfde 
genre

• Streaming-modus harde schijf: Wi-Fi streaming 
naar 5 zenders, "My Room, My Music", "Music 
Follows Me", "Music Broadcast"

• Ondersteuning van ID3-tag
• Opladertype: Sleuf
• MP3-bitsnelheden: 8 - 320 kbps en VBR

Audio opnemen
• Bestandsformaat audio: MP3
• Bitsnelheid: 128, 160 kbps
• Media opnemen: HDD
• Opnamesnelheid: 1 x, 4 x

Opslagmedia
• Capaciteit harde schijf: 80 GB

Connectivity
• Aansluitingen aan de achterkant: Lijnuitgang, 

Digitale coaxiale uitgang, Digitale optische uitgang, 
AUX-in

• Draadloze verbindingen: Draadloos LAN 
(802.11g)

• Draadloze Universal Plug & Play: Ingeschakeld
• Andere aansluitingen: Ethernet
• Voeding: 220 V 50 Hz

Convenience
• Achtergrondverlichting
• Kleur van achtergrondlicht: Wit
• Digitaal inhoudsbeheer: Inclusief DMM-software
• Taalversies in beelschermmenu: Nederlands, 

Engels, Frans, Duits, Italiaans, Spaans
• Afstandsbediening: 

Tweerichtingsafstandsbediening met LCD-scherm
• Indicatie signaalsterkte

Accessoires
• Batterijen: 4 x AAA
• Kabels: Ethernetkabel
• CD-ROM: Installatie-CD-ROM
• Afstandsbediening: 

Tweerichtingsafstandsbediening (Center)

Afmetingen
• Afmetingen verpakking (BxDxH): 472 mm (B) x 

177 mm (H) x 416 mm (D)
• Gewicht van de omdoos: 4.35 kg
• Afmetingen van het product (BxDxH): 360 mm 

(B) x 70 mm (H) x 325 mm (D)
• Gewicht van het apparaat: 4,1 kg kg
•
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