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

WMA-CD
• Disk Çalma Modları: Programlanabilir 99 Parça, 

Önceki/Sonraki Albüm Arama, Önceki/Sonraki 
Parça Arama, Tekrar/Rasgele/Program

• Sabit Disk Çalma Modu: Albüm, Tarz, Çalma 
Listesi, Tüm parçalar, Aynı Sanatçı, Aynı Tarz

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

• ID3 etiket desteği: var
• Yükleyici Türü: Yuva
• MP3 bit hızları: 8-320 kbps ve VBR

Ses Kaydı
• Ses dosya formatı: MP3
• Bit hızı: 128, 160 kbps
• Kayıt Ortamı: HDD
• Kayıt hızı: 1 x, 4 x

Depolama Ortamı
• Sabit Disk Kapasitesi: 80 GB

Bağlanılabilirlik
• Arka Bağlantılar: Line out (hat çıkışı), Dijital 

koaksiyel çıkış, Dijital optik çıkış, AUX (yardımcı) 
giriş

• Kablosuz bağlantılar: Kablosuz LAN (802.11g)
• Kablosuz Evrensel Tak ve Çalıştır: Etkin

• Diğer bağlantılar: Ethernet
• Güç: 220 V 50 Hz

Kolaylıklar
• Arkadan aydınlatma: var
• Arkadan aydınlatma rengi: Beyaz
• Dijital İçerik Yönetimi: DMM yazılımı dahil
• Ekonomik Güç Bekleme: 1 watt
• Ekranda Gösterim dilleri: Felemenkçe, İngilizce, 

Fransızca, Almanca, İtalyanca, İspanyolca
• Uzaktan kumanda: 2 Yollu LCD panelli uzaktan 

kumanda (Merkez) Kart tipi uzaktan kumanda 
(İstasyon)

• Sinyal gücü göstergesi: var

Aksesuarlar
• Piller: 4 x AAA
• Kablolar: Ethernet Kablosu
• CD-ROM: Kurulum CD-ROM'u
• Uzaktan kumanda: 2 yollu uzaktan kumanda 

(Merkez) Kart tipi uzaktan kumanda (İstasyon)

Boyutlar
• Karton boyutları (GxDxY): 472mm G x 220mm Y 

x 416mm D
• Ana karton ağırlığı: 5.25 kg
• Ürün boyutları (GxDxY): 360mm G x 70mm Y x 

325mm D (Merkez)45mm G x 145mm Y x 
172mm D (İstasyon)

• Set ağırlığı: 4,1kg (Merkez) 0,8kg (İstasyon) kg
•
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