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Redare audio
• Format compresie: PCM, MP3, WMA
• Medii de redare: CD, CD-R, CD-RW, MP3-CD, 

WMA-CD
• Moduri redare disc: 99 de piese programabile, 

Căutare album următor/anterior, Căutare 
melodie următoare/anterioară, Repetare/Redare 
aleatorie/Programare

• Mod Redare pentru hard disk: Album, Gen, Listă 
de redare, Toate melodiile, Același artist, Același 
gen

• Mod Streaming pentru hard disk: Redare în regim 
de streaming Wi-Fi la 5 staţii, "Camera mea, 
muzica mea", "Muzica mă urmează", "Transmisii 
muzicale"

• Acceptă etichete ID3
• Tip încărcător: Slot
• Rate de biţi MP3: 8-320 kbps și VBR

Înregistrare audio
• Format fișier audio: MP3
• Rată de biţi: 128, 160 kbps
• Înregistrare media: HDD
• Viteză de înregistrare: 1 x, 4 x

Medii de stocare
• Capacitate hard disk: 80 GB

Conectivitate
• Conectori spate: Ieșire line-out, Ieșire coaxială 

digitală, Ieșire optică digitală, Intrare AUX

• Conexiuni fără fir: LAN wireless (802,11g)
• Universal Plug & Play wireless: Activat
• Alte conexiuni: Ethernet
• Alimentare: 220 V 50 Hz

Comoditate
• Iluminare din spate
• Culoare iluminare din spate: Alb
• Digital Content Management: Software DMM 

inclus
• Limbi OSD: Olandeză, Engleză, Franceză, 

Germană, Italiană, Spaniolă
• Telecomandă: Telecomandă bidirecţională cu 

ecran LCD
• Indicator putere semnal

Accesorii
• Baterii: 4 baterii AAA
• Cabluri: Cablu Ethernet
• CD-ROM: CD-ROM pentru instalare
• Telecomandă: Telecomandă bidirecţională 

(Centru)

Dimensiuni
• Dimensiuni cutie (LxAxÎ): 472 mm L x 177 mm Î x 

416 mm A
• Greutate bax: 4.35 kg
• Dimensiuni produs (LxAxÎ): 360 mm L x 70 mm Î 

x 325 mm A
• Greutate set: 4,1 kg kg
•
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