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การเล่นเสียง
• รูปแบบการบีบอัด: PCM, MP3, WMA
• สื่อที่เล่นได้: CD, CD-R, CD-RW, MP3-CD, 

WMA-CD
• โหมดเล่นแผ่น: ค้นหาอัลบั้มถัดไป/ก่อนหน้า, 

ค้นหาแทร็คถัดไป/ก่อนหน้า, เล่นซ้ำ/สุ่ม/ตั
้งโปรแกรม

• โหมด Hard Disk Playback: อัลบั้ม, ประเภท, 
รายการเพลง, ทุกแทร็ค, ศิลปินที่ตรงกัน, ประ
เภทที่ตรงกัน

• โหมด Hard Disk Streaming: สตรีมมิ่ง Wi-Fi ได้ถึง 
5 สถานี, "My Room, My Music", "Music Follows 
Me", "Music Broadcast"

• รองรับป้าย ID3
• ประเภทตัวโหลด: ถาด
• อัตราบิต MP3: 8-320 kbps และ VBR
• โหมดการเล่น PC Link: สตรีมมิ่ง MP3 ผ่านระ

บบเครือข่าย, การเชื่อมต่อไร้สาย Wi-Fi

การบันทึกเสียง
• รูปแบบไฟล์เสียง: MP3
• อัตราบิต: 128, 160, 192, 256 & 320 kbps
• สื่อในการบันทึก: HDD
• ความเร็วในการบันทึก: 1 x, 4 x

สื่อเก็บข้อมูล
• ความจุของหน่วยความจำในตัว: 80 GB

การเชื่อมต่อ
• การเชื่อมต่อด้านหลัง: สายสัญญาณออก
• การเชื่อมต่อแบบไร้สาย: LAN ไร้สาย (802.11g)
• พลักแอนด์เพลย์แบบไร้สายที่ใช้ได้ทั่วไป: 

ใช้งานได้

• กำลังไฟ: 220 V 50 Hz
• Audio cinch out: สัญญาณออกแบบอะนาล็อก 

(กลาง)
• เดินสาย LAN: Ethernet (RJ 45) 1x

สะดวกสบาย
• แสงพื้นหลัง
• สีของแสงพื้นหลัง: สีขาว
• ภาษาที่แสดงบนหน้าจอ: เนเธอร์แลนด์, อังกฤษ, ฝรั

่งเศส, เยอรมัน, อิตาลี, สเปน
• รีโมทคอนโทรล: รีโมทคอนโทรลพร้อมจอ LCD 

แบบสองทิศทาง
• สัญลักษณ์แสดงความแรงของสัญญาณ
• ประเภทจอภาพ: LCD
• โหมดสแตนด์บายแบบประหยัดพลังงาน: 1 วัตต์

อุปกรณ์เสริม
• แบตเตอรี่: 4 x AAA
• สาย: สายเคเบิลอีเธอร์เน็ต
• CD-ROM: CD-ROM การติดตั้ง
• รีโมทคอนโทรล: รีโมทคอนโทรลสองทิศทาง (กลาง)
• คู่มือเริ่มต้นใช้งานอย่างย่อ: อังกฤษ
• คู่มือผู้ใช้: อังกฤษ
• ใบรับประกัน: ใบรับประกัน
• IFU / คู่มือผู้ใช้: อังกฤษ

ขนาด
• ขนาดกล่อง (กxยxส): กว้าง 472 มม. x สูง 177 มม. x 

ลึก 416 มม.
• น้ำหนักบรรจุหลัก: 4.35 กก.
• ขนาดของผลิตภัณฑ์ (WxDxH): กว้าง 360 มม. x 

สูง 70 มม. x ลึก 325 มม.
• น้ำหนักของเครื่อง: 4.1 กก. กก.
•
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