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Dźwięk
• Ustawienia korektora: Klasyka, Jazz, Pop, Rock, 

Techno, Neutralny
• Funkcje poprawy dźwięku: 3-stop. dynamiczne 

wzmocnienie basów, Korektor, Incredible 
Surround, Regulacja tonów wysokich i niskich, 
Cyfrowy wzmacniacz klasy „D”, Inteligentny 
korektor

• Regulacja głośności: Zwiększanie/zmniejszanie 
głośności

• Moc wyjściowa: Moc muzyczna 40 W + 40 W

Głośniki
• Wbudowane głośniki: 2
• Typy głośników: Superdźwięk, Zintegrowany 

głośnik niskotonowy, Nieodłączany

Odtwarzanie dźwięku
• Format kompresji: MP3, WMA, PCM
• Odtwarzane nośniki: płyta CD, CD-R, CD-RW, 

MP3-CD, WMA-CD
• Tryby odtwarzania płyt: Wyszukiwanie nast./

poprzed. ścieżki, Przeszukiwanie nast./poprzed. 
albumu, Programowanie 99 utworów, 
Odtwarzanie wielokrotne/losowe/zaprogr., 
Szybkie odtwarzanie do przodu/do tyłu

• Obsługa znaczników ID3
• Sposób ładowania: Gniazdo
• Kodowanie MP3: 8–320 kb/s oraz VBR
• Prędkość przepływu danych WMA: 16–128 kb/s
• Tryb odtwarzania z dysku twardego: Album, 

Gatunek, Lista odtwarzania, Wszystkie utwory, 
Ten sam wykonawca, Ten sam gatunek, Utwory 
nieskompresowane

• Tryb transmisji strum. z dysku twardego: 
Bezprzew. transmisja Wi-Fi do 5 stacji, „My 
Room, My Music”, „Music Follows Me” 
(Podążająca muzyka), „Music Broadcast” 
(Nadawanie muzyki)

• Tryb odtw. za pomocą poł. PC Link: Transmisja 
plików MP3 przez sieć, Połączenie 
bezprzewodowe Wi-Fi

• Tryby bezpośredniego połączenia USB: Szybkie 
przewijanie do tyłu/do przodu, Odtwarzanie/
wstrzymywanie, Poprzedni/następny, 
Zatrzymywanie

Nagrywanie dźwięku
• Szybkość przesyłu: 128, 160, 192, 256 i 320 kb/s
• Nośnik nagrywania: HDD
• Prędkość nagrywania: 1 x, 4 x
• Format pliku audio: MP3

Nośnik pamięci
• Pojemność twardego dysku: 80 GB

Tuner/Odbiór/Transmisja
• Pasma tunera: UKF

• Automatyczne dostrajanie cyfrowe
• Automatyczny zapis stacji
• Liczba zaprogramowanych kanałów: 60

Możliwości połączeń
• Wejście audio typu cinch: Analogowe wejście 

AUX (centrum/stacja)
• Wyjście audio cinch: Wyjście analogowe 

(centrum)
• Inne połączenia: Złącze DIN
• Słuchawki: 3,5 mm
• Antena: Dipol FM
• Połączenia bezprzewodowe: Bezprzewodowa sieć 

LAN (802.11g)
• Moc: 220 V, 50 Hz
• Bezprzew. uniwer. funkcja Plug & Play: Włączone
• Przewodowa sieć LAN: Ethernet (RJ 45) 1x

Udogodnienia
• Typ wyświetlacza: LCD
• Podświetlenie
• Kolor podświetlenia: Biały
• Języki menu ekranowego (OSD): Angielski, 

Holenderski, Francuski, Niemiecki, Włoski, 
Hiszpański

• System zarządzania danymi cyfrowymi (Digital 
Content Management): Oprogramowanie 
WADM w zestawie

• zasilanie Eco Power Standby: 1 W
• Montaż naścienny / rzutowanie na sufit: 

Możliwość montażu naściennego
• Zegar: Na wyświetlaczu głównym

Akcesoria
• Przewody: Przewód Ethernet
• CD-ROM: Płyta instalacyjna CD-ROM z 

oprogramowaniem WADM i programami 
narzędziowymi.

• Pilot zdalnego sterowania: 1-kierunkowy pilot z 2-
kierunkowym wyświetlaczem zawierającym 6 linii

• Baterie: 4 x AAA + 2 x AA
• Karta gwarancyjna: Karta gwarancyjna
• Skrócona instrukcja obsługi: angielski, francuski, 

hiszpański
• Instrukcja obsługi: angielski, francuski, hiszpański, 

włoski, niemiecki

Wymiary
• Waga kartonu zbiorczego: 15,5 kg
• Wymiary produktu (szer. x głęb. x wys.): 608 mm 

x 175 mm x 303 mm
• Waga urządzenia: 12,93 kg
• Wymiary kartonu (SxGxW): 682 mm x 400 mm x 

236 mm

Moc
• Zasilanie: 100–240 V AC, 50/60 Hz
•

Bezprzewodowe centrum muzyczne i stacja
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