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Odtwarzanie audio
• Format kompresji: PCM, MP3, WMA
• Odtwarzane nośniki: Płyta CD, CD-R, CD-RW, 

MP3-CD, WMA-CD
• Tryby odtwarzania płyty: Programowanie 99 

utworów, Przeszukiwanie nast./poprzed. albumu, 
Wyszukiwanie nast./poprzed. ścieżki, 
Odtwarzanie wielokrotne/losowe/zaprogr.

• Tryb odtwarzania z dysku twardego: Album, 
Gatunek, Lista odtwarzania, Wszystkie utwory, 
Ten sam wykonawca, Ten sam gatunek

• Tryb transmisji strum. z dysku twardego: 
Bezprzew. transmisja Wi-Fi do 5 stacji, „My 
Room, My Music”, „Music Follows Me” 
(Podążająca muzyka), „Music Broadcast” 
(Nadawanie muzyki)

• Obsługa znaczników ID3
• Sposób ładowania: Gniazdo
• Prędkość przepływu danych MP3: 8–320 kb/s oraz 

VBR

Nagrywanie audio
• Format pliku audio: MP3
• Prędkość przepływu danych: 128, 160 kb/s
• Nośnik nagrywania: Dysk twardy HDD
• Prędkość nagryw. płyt CD-R i DVD+R: 1 x, 4 x

Nośnik pamięci
• Pojemność twardego dysku: 80 GB

Możliwości połączenia
• Gniazda z tyłu: Wyjście liniowe, Koncentryczne 

wyjście cyfrowe, Cyfrowe wyjście optyczne, 

Wejście AUX
• Połączenia bezprzewodowe: Bezprzewodowa sieć 

LAN (802.11g)
• Bezprzew. uniwer. funkcja Plug & Play: Włączone
• Inne połączenia: Ethernet
• Moc: 220 V, 50 Hz

Wygoda
• Podświetlenie
• Kolor podświetlenia: Biały
• Zarządzanie zawartością cyfrową: 

Oprogramowanie DMM w zestawie
• Języki menu ekranowego OSD: holenderski, 

angielski, francuski, niemiecki, włoski, hiszpański
• Pilot zdalnego sterowania: 2-kierunkowy pilot 

zdalnego sterowania z wyświetlaczem LCD
• Wskaźnik siły sygnału

Akcesoria
• Baterie: 4 x AAA
• Przewody: Przewód Ethernet
• CD-ROM: Płyta instalacyjna CD-ROM
• Pilot zdalnego sterowania: 2-kierunkowy pilot 

zdalnego sterowania (centrum)

Wymiary
• Wymiary kartonu (SxGxW): 472 mm (szer.) x 

177 mm (wys.) x 416 mm (głęb.)
• Waga kartonu zbiorczego: 4 35 kg
• Wymiary produktu (SxGxW): 360 mm (szer.) x 

70 mm (wys.) x 325 mm (głęb.)
• Waga urządzenia: 4,1 kg kg
•

Bezprzewodowy zestaw audio
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