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Lyd
• Equalizer-indstillinger: Klassisk, Jazz, Pop, Rock, 

Techno, Neutral
• Lydforbedring: Dynamisk basforstærkning i 3 trin, 

Equalizer, Incredible Surround, Diskant- og 
basregulering, Digital Klasse-D forstærker, 
Avanceret equalizer

• Lydstyrkeregulering: Lydstyrke op/ned
• Udgangseffekt: 40 W + 40 W udgangseffekt 

(musik)

Højttalere
• Indbyggede højttalere: 2
• Højttalertyper: Super Sound Panel, Integreret 

subwoofer, Ikke-aftagelig

Audio Playback
• Komprimeringsformat: MP3, WMA, PCM
• Afspilningsmedie: CD, CD-R, CD-RW, MP3 CD, 

WMA-CD
• Diskafspilningstilstand: Søg efter næste/

foregående spor, Søgning efter næste/foregående 
album, Programmering af 99 spor, Repeat/Shuffle/
Program, Hurtigt frem/tilbage

• ID3 Tag understøttelse
• Ilægningstype: Stik
• MP3 bit-hastigheder: 8-320 kbps og VBR
• WMA bit-hastigheder: 16-128 kbps
• Indstilling til harddisk-afspilning: Album, Genre, 

Afspilningsliste, Alle numre, Samme kunstner, 
Samme genre, Ukomprimerede numre

• Indstilling til harddisk-streaming: Wi-Fi-streaming 
til 5 stationer, "My Room, My Music", "Music 
Follows Me", "Udsendelse af musik"

• PC Link gengivefunktion: MP3-streaming via 
netværk, Trådløs Wi-Fi tilslutning

• Direkte USB-tilstande: Hurtigt tilbage/Hurtigt 
frem, Afspil/Pause, Forrige/Næste, Stop

Lydoptagelse
• Bithastighed: 128, 160, 192, 256 og 320 kbps
• Optagelsesmedie: HDD
• Optagehastighed: 1 x, 4 x
• Lydfilformat: MP3

Lagringsmedie
• Harddisk kapacitet: 80 GB

Tuner/modtagelse/transmission
• Tunerbånd: FM

• Automatisk digital indstilling
• Automatisk lagring
• Faste kanaler: 60

Tilslutningsmuligheder
• Phono-stik ind: Analog AUX (center/station)
• Audio-phonoudgang: Analog linjeudgang (center)
• Andre tilslutninger: DIN-stik
• Hovedtelefon: 3,5 mm
• Antenne: FM-dipol
• Trådløse forbindelser: Trådløs LAN (802,11g)
• Strøm: 220 V 50 Hz
• Trådløs Universal Plug & Play: Kompatibel
• LAN med kabel: Ethernet (RJ 45) 1 x

Komfort
• Skærmtype: LCD
• Baggrundsbelysning
• Baggrundsbelysning: Hvid
• Sprog for visning på skærm: Dansk, Hollandsk, 

Fransk, Tysk, Italiensk, Spansk
• Digital indholdsstyring: WADM-software 

medfølger
• Eco Power-standby: 1 watt
• Væg/loftmontering: Kan hænges på væggen
• Ur: På hovedskærm

Tilbehør
• Kabler: Ethernet-kabel
• CD-ROM: Installations-CD-ROM, WADM og 

hjælpeprogrammer.
• Fjernbetjening: 2-vejs display med 6 linjer, 1-vejs 

fjernbetjening
• Batterier: 4 x AAA + 2 x AA
• Garantikort: Garantikort
• Lynhåndbog: Engelsk, fransk og spansk
• Brugervejledning: Engelsk, fransk, spansk, italiensk, 

tysk

Dimensioner
• Ydre emballage, vægt: 15,5 kg
• Produktmål (B × D × H): 608 mm x 175 mm x 303 

mm
• Vægt: 12,93 kg
• Emballagemål (B x D x H): 682 mm x 400 mm x 

236 mm

Strøm
• Strømforsyning: 100-240 VAC, 50/60 Hz
•
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