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Ljuduppspelning
• Komprimeringsformat: PCM, MP3, WMA
• Uppspelningsmedia: CD, CD-R, CD-RW, MP3-

CD-skiva, WMA-CD
• Skivuppspelningslägen: Programmerbar för 99 

låtar, Nästa/Föregående albumsökning, Nästa/
Föregående spårsökning, Repetera/Shuffle/
Program

• Uppspelningsläge för hårddisk: Album, Genre, 
Spellista, Alla spår, Samma artist, Samma genre

• Streamingläge för hårddisk: Wi-Fi-streaming till 5 
stationer, "Mitt rum, min musik", "Musiken följer 
mig", "Utsändning av musik"

• Stöd för ID3-märkning
• Typ av CD-inmatning: Kortplats
• MP3-bithastighet: 8–320 kbit/s och VBR

Ljudinspelning
• Format för ljudfiler: MP3
• Bithastighet: 128, 160 kbit/s
• Inspelningsmedia: HDD
• Inspelningshastighet: 1 x, 4 x

Lagringsmedia
• Hårddiskkapacitet: 80 GB

Anslutningar
• Anslutningar bak: Linjeutgång, Digital 

koaxialutgång, Digital optisk utgång, AUX-ingång

• Trådlösa anslutningar: Trådlöst LAN (802,11g)
• Trådlös universell Plug & Play: Aktiverad
• Andra anslutningar: Ethernet
• Övriga data: 220 V 50 Hz

Bekvämlighet
• Bakgrundsbelysning
• Färg på bakgrundsbelysning: Vit
• Digital innehållshantering: DMM-program 

medföljer
• OSD-språk: Holländska, Engelska, Franska, Tyska, 

Italienska, Spanska
• Fjärrkontroll: 2-vägs fjärrkontroll med LCD-

display
• Signalstyrkeindikering

Tillbehör
• Batterier: 4 x AAA
• kablar: Ethernet-kabel
• CD-ROM: Installationsskiva
• Fjärrkontroll: 2-vägsfjärrkontroll (centralenhet)

Storlek
• Förpackningsstorlek (BxDxH): 472 mm x 177 mm 

x 416 mm (BxHxD)
• Vikt på huvudkartong: 4 35 kg
• Produktstorlek (BxDxH): 360 mm x 70 mm x 

325 mm (BxHxD)
• Vikt: 4,1 kg kg
•
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