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Reprodução de Áudio
• Formato de compressão: PCM, MP3, WMA
• Suporte de Reprodução: CD, CD-R, CD-RW, 

MP3-CD, CD WMA
• Modos de Reprodução de Discos: 99 Faixas 

Programáveis, Procura de álbum Seguinte/
Anterior, Procura de Faixas Seguinte/Anterior, 
Repetição/Aleatório/Programa

• Modo de reprodução do disco rígido: Álbum, 
Género, Lista de música, Todas as faixas, Mesmo 
artista, Mesmo género

• Modo de streaming do disco rígido: Streaming 
Wi-Fi para 5 estações, "My Room, My Music", 
"Music Follows Me", "Music Broadcast"

• Suporte de identificação ID3
• Tipo de Carregamento: Ranhura
• Taxa de bits MP3: 8-320 kbps e VBR

Gravação de Áudio
• Formato de ficheiro áudio: MP3
• Taxa de bits: 128, 160 kbps
• Suporte multimédia de gravação: HDD
• Velocidade de gravação: 1 x, 4 x

Suporte Multimédia de 
Armazenamento
• Capacidade do Disco Rígido: 80 GB

Conectividade
• Ligações posteriores: Saída, Saída coaxial digital, 

Saída óptica digital, Entrada AUX

• Ligações sem Fios: Rede local sem fios (802.11g)
• Plug & Play universal sem fios: Activado
• Outras ligações: Ethernet
• Energia: 220 V 50 Hz

Conveniência
• Retroiluminação
• Cor da retroiluminação: Branco
• Gestão de Conteúdo Digital: Software DMM 

incluído
• Idiomas do Visor (OSD): Holandês, Inglês, 

Francês, Alemão, Italiano, Espanhol
• Telecomando: Telecomando de 2 sentidos com 

visor LCD
• Indicação da força do sinal

Acessórios
• Pilhas: 4 x AAA
• Cabos: Cabo Ethernet
• CD-ROM: CD-ROM de instalação
• Telecomando: Telecomando de 2 sentidos 

(Centro)

Dimensões
• Dimensões da caixa (LxPxA): 472 mm L x 177 mm 

A x 416 mm P
• Peso da caixa principal: 4.35 kg
• Dimensões do produto (LxPxA): 360 mm L x 70 

mm A x 325 mm P
• Peso do conjunto: 4,1 kg kg
•

Áudio sem Fios
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