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Zvuk
• Nastavenia ekvalizéra: Klasické, Jazz, Pop, Rock, 

Techno, Neutrálne
• Zlepšenie kvality zvuku: 3 krokový dynamický bass 

boost, Ekvalizér, Incredible Surround, Ovládanie 
výšok a basov, Digitálny zosilňovač triedy "D", 
Chytrý ekvalizér

• Ovládanie hlasitosti: Ovládanie hlasitosti nahor/
nadol

• Výstupný výkon: Hudobný výkon 40 W + 40 W

Reproduktory
• Vstavané reproduktory: 2
• Typy reproduktorov: Super Sound Panel, 

Integrovaný subwoofer, Neoddeliteľné

Prehrávanie zvuku
• Formát kompresie: MP3, WMA, PCM
• Prehrávané médiá: CD, CD-R, CD-RW, MP3-CD, 

WMA-CD
• Režimy prehrávania disku: Vyhľadávanie ďalšej/

predchádz. skladby, Vyhľadávanie Ďalší/
Predchádz. album, 99 programovateľných stôp, 
Opakovať/Preskakovať/Programovať, Rýchlo 
dopredu/dozadu

• Podpora ID3 textu
• Typ zásobníka: Priečinok
• Rýchlosti prenosu MP3: 8-320 kb za sekundu a 

VBR
• Rýchlosť prenosu WMA: 16 - 128 kbps
• Režim prehrávania z pevného disku: Album, 

Žáner, Zoznam prehrávaných skladieb, Všetky 
skladby, Rovnaký umelec, Rovnaký žáner, 
Nekomprimované skladby

• Režim prúdenia z pevného disku: Prúdový prenos 
cez Wi-Fi do 5 staníc, „My Room, My Music - Moja 
izba, moja hudba“, „Music Follow Me - Hudba ma 
nasleduje“, „Music Broadcast - Hudobné 
vysielanie“

• PC Link mód: MP3 streaming prostredníctvom 
siete, Bezdrôtové pripojenie Wi-Fi

• Režimy USB Direct: Rýchle pretáčanie dozadu/
rýchle pretáčanie dopredu, Prehrávanie/
pozastavenie, Predchádzajúce/nasledujúce, 
Zastavenie

Zvukový záznam
• Rýchlosť prenosu: 128, 160, 192, 256 a 320 kbit/s
• Zapisovacie médium: HDD
• Rýchlosť zapisovania: 1 x, 4 x
• Formát audio súboru: MP3

Pamäťové médium
• Kapacita pevného disku: 80 GB

Tuner/Príjem/Vysielanie
• Upevnenia tuneru: FM

• Automatické digitálne ladenie
• Automatické ukladanie
• Počet predvolených kanálov: 60

Pripojiteľnosť
• Vstup audio cinch: Analógový pomocný (centrum/

stanica)
• Výstupný zvukový konektor cinch: Analógový 

linkový výstup (centrum)
• Iné pripojenia: Pripojenie DIN
• Slúchadlo: 3,5 mm
• Anténa: Dipólové FM
• Bezdrôtové pripojenia: Bezdrôtová sieť LAN 

(802,11g)
• Napájanie: 220 V, 50 Hz
• Bezdrôtové univerzálne Plug & Play: Povolené
• LAN prostredníctvom kábla: Ethernet (RJ 45) 1x

Vybavenie a vlastnosti
• Typ displeja: displej LCD
• Podsvietenie
• Farba podsvietenia: Biela
• Jazyky ponuky na obrazovke: Angličtina, 

Holandčina, Francúzština, Nemčina, Taliančina, 
Španielčina

• Manažment digit. obsahu: Vrátane softvéru 
WADM

• Ekonomické pohot. napájanie: 1 watt
• Pripevniteľný na stenu/do stropu: 

Namontovateľné na stenu
• Hodiny: Na hlavnom displeji

Príslušenstvo
• Káble: Ethernetový kábel
• Disk CD-ROM: Inštalačný disk CD-ROM, WADM 

a pomocné programy.
• Diaľkové ovládanie: 2-smerný 6-riadkový displej, 

1-smerné diaľkové ovl.
• Batérie: 4 x AAA + 2 x AA
• Záručný list: Záručný list
• Stručná príručka spustenia: Anglicky, francúzsky, 

španielsky
• Manuál používateľa: Anglicky, francúzsky, 

španielsky, taliansky, nemecky

Rozmery
• Váha hlavnej lepenky: 15 5 kg
• Rozmery produktu (ŠxHxV): 608 mm x 175 mm x 

303 mm
• Hmotnosť prístroja: 12,93 kg
• Rozmery kartónu (ŠxHxV): 682 mm x 400 mm x 

236 mm

Napájanie
• Napájanie: 100-240 VAC, 50/60 Hz
•
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