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leksiyonunuzu 40 GB sabit diskte saklayın ve her odadan dinleyin. Her odada 

inleyebilirsiniz ve müziğiniz evinizdeki her yerde sizi izleyebilir. Uzaktan 
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ik Beni İzliyor: Müziğiniz evin her yerine sizinle birlikte gelsin
 İstasyonlara eşzamanlı olarak çalma için Müzik Yayını
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Ses
• ekolayzır ayarları: Klasik, Jazz, Pop, Rock, Tekno, 

Nötr
• Ses Geliştirme: 3 kademeli dinamik bas 

kuvvetlendirme, Ekolayzır, Incredible Surround, 
Tiz ve Bas kontrolü, Sınıf "D" Dijital Amplifikatör, 
Akıllı ekolayzır

• Müzik Gücü: (80) W
• Ses seviyesi kontrolü: Ses Kontrolü yukarı/aşağı
• Çıkış Gücü: 40W+40W Müzik Çıkış Gücü

Hoparlörler
• Dahili hoparlörler: 2
• Hoparlör tipleri: Super Sound Paneli, Entegre 

subwoofer, Çıkarılamaz

müzik çalma
• Sıkıştırma formatı: MP3, WMA, PCM
• Çalma Ortamı: CD, CD-R, CD-RW, MP3-CD, 

WMA-CD
• Disk Çalma Modları: Önceki/Sonraki Şarkı Arama, 

Önceki/Sonraki Albüm Arama, Programlanabilir 
99 Parça, Tekrar/Rasgele/Program, Hızlı İleri/Geri

• ID3 etiket desteği
• Yükleyici Türü: Yuva
• MP3 bit hızları: 8-320 kbps ve VBR
• WMA bit hızları: 16-128 kbps
• Sabit Disk Çalma Modu: Albüm, Tarz, Çalma 

Listesi, Tüm parçalar, Aynı Sanatçı, Aynı Tarz, 
Sıkıştırılmamış parçalar

• Sabit Disk Akış Modu: 5 istasyona kadar Wi-Fi 
akışı, "Benim Odam, Benim Müziğim", "Müzik Beni 
İzliyor", "Müzik Yayını"

• Örnek frekanslar: 8-48 kHz (MP3), 16-48 kHz 
(WMA)

ses kaydı
• Kayıt Ortamı: HDD
• Kayıt hızı: 1 x, 4 x
• Ses dosya formatı: MP3

Depolama Ortamı
• Dahili Bellek Kapasitesi: 40 GB

Tuner/Alma/Verme
• Tuner Bantları: FM
• Otomatik dijital istasyon bulma
• Otomatik Hafızaya Alma
• Kanal Sayısı: 40

Bağlanabilirlik
• Ses cinch girişi: Analog AUX (Merkez/İstasyon)
• Audio cinch çıkışı: Analog Hat çıkışı (Merkez)
• Diğer bağlantılar: Ethernet
• Kulaklık: 3,5 mm
• Anten: FM Dipol
• Kablosuz bağlantılar: Kablosuz LAN (802.11g)
• Güç: 220 V 50 Hz
• Kablosuz Evrensel Tak ve Kullan: Etkin

kolaylıklar
• Görüntü Tipi: LCD, 128 x 96 dot matrix, 60,7 mm 

x 52,3 mm (Merkez)
• Arkadan ışıklandırma
• Arkadan renkli ışıklandırma: Beyaz
• Ekranda Gösterim dilleri: İngilizce, Felemenkçe, 

Fransızca, Almanca, İtalyanca, İspanyolca
• dijital içerik yönetimi: DMM yazılımı dahil
• Eco güç bekleme: 1 Watt
• Kulaklık jakı
• Duvara monte / Tavandan Sarkıtılabilir: Duvara 

Monte Edilebilir

Aksesuarlar
• Kablolar: Ethernet Kablosu
• CD-ROM: Kurulum CD-ROM'u, DMM ve 

yardımcı program yazılımları.
• Uzaktan kumanda: 2 yollu 6 satır Ekran
• Piller: 4 x AAA
• Garanti Kartı: Garanti Kartı

Boyutlar
• Ana karton ağırlığı: 9 kg
• Ürün boyutları (GxDxY): 608mm x 175mm x 

303mm
• Set ağırlığı: 7,7 kg
• Karton boyutları (GxDxY): 682mm x 400mm x 

236mm
•
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