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Ljud
• Equalizer-inställningar: Klassisk, Jazz, Pop, Rock, 

Techno, Neutral
• Ljudförbättring: DBB (Dynamic Bass Boost) 3 

steg, Equalizer, Incredible Surround, Diskant- och 
baskontroll, Digital klass D-Förstärkare, Smart 
equalizer

• Volymkontroll: Volymkontroll upp/ner
• Uteffekt: 40 W + 40 W musikeffekt

Högtalare
• Inbyggda högtalare: 2
• Högtalartyper: Superljudspanel, Integrerad 

subwoofer, Ej löstagbar

Ljuduppspelning
• Komprimeringsformat: MP3, WMA, PCM
• Uppspelningsmedia: CD, CD-R, CD-RW, MP3-

CD-skiva, WMA-CD
• Skivuppspelningslägen: Nästa/Föregående 

spårsökning, Nästa/Föregående albumsökning, 
Programmerbar för 99 spår, Repeat/Shuffle/
Program, Snabbt framåt/bakåt

• ID3 Tag Support
• Typ av laddare: Kortplats
• MP3-bithastighet: 8–320 kbps och VBR
• WMA-bithastighet: 16–128 kbit/s
• Uppspelningsläge för hårddisk: Album, Genre, 

Spellista, Alla spår, Samma artist, Samma genre, 
Okomprimerade spår

• Streamingläge för hårddisk: Wi Fi-streaming till 5 
slavenheter, "Mitt rum, min musik", "Musiken 
följer mig", "Utsändning av musik"

• uppspelningsläge för PC Link: Strömmande MP3 
via nätverk, Trådlös Wi Fi-anslutning

• USB Direct-lägen: Snabbspolning bakåt/framåt, 
Spela upp/paus, Föregående/nästa, Stopp

Ljudinspelning
• Bithastighet: 128, 160, 192, 256 och 320 kbit/s
• Inspelningsmedia: HDD
• Inspelningshastighet: 1 x, 4 x
• Format för ljudfiler: MP3

Lagring
• Hårddiskkapacitet: 80 GB

Mottagare/mottagning/sändning
• Radioband: FM

• Automatisk digital kanalsökning
• Autospara
• Antal förinställda kanaler: 60

Anslutningar
• Ljudingång (cinch): Analog AUX (center/station)
• Audio-cinch-utgång: Analog ljudutgång (center)
• Andra anslutningar: DIN-anslutning
• Hörlur: 3,5 mm
• Antenn: FM-dipol
• Trådlösa anslutningar: Trådlöst LAN (802,11g)
• Effekt: 220 V 50 Hz
• Trådlös universell Plug & Play: Aktiverad
• Nätverksansluten: Ethernet (RJ 45) 1x

Bekvämlighet
• Skärmtyp: LCD
• Bakgrundsbelysning
• Färg på bakgrundsbelysning: Vit
• OSD-språk (On-screen Display): Engelska, 

Holländska, Franska, Tyska, Italienska, Spanska
• Digital innehållshantering: WADM-programvara 

medföljer
• Eco Power-vänteläge: 1 watt
• Väggmontering/Takbildvisningsavstånd: 

Väggmontering
• Klocka: På huvudskärmen

Tillbehör
• kablar: Ethernet-kabel
• CD-ROM: Installations-CD-skiva, WADM- och 

verktygsprogramvaror.
• Fjärrkontroll: 2-vägs 6-raders display, 1-vägs 

fjärrkontroll
• Batterier: 4 x AAA + 2 x AA
• Garantisedel: Garantisedel
• Snabbstartguide: Engelska, franska, spanska
• Bruksanvisning: Engelska, franska, spanska, 

italienska, tyska

Mått
• Vikt på huvudkartong: 15,5 kg
• Produktmått (B x D x H): 608 x 175 x 303 mm
• Vikt: 12,93 kg
• Förpackningsstorlek (B x D x H): 682 x 400 x 

236 mm

Effekt
• Strömförsörjning: 100-240 VAC, 50/60 Hz
•

Wireless Music Center
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