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Звук
• Настройки на еквалайзера: Класика, Джаз, Поп, 

Рок, Техно, Неутрален
• Подобрение на звука: 3 нива динамично 

усилване на басите, Еквалайзер, Incredible 
Surround™, Регулиране на високите и басите, 
Цифров усилвател клас "D", Интелигентен 
еквалайзер

• Изходна мощност: 40W+40W музикална 
мощност (Център), 10W+10W музикална 
мощност (Станция)

• Регулиране на силата на звука: Сила на звука 
нагоре/надолу

Високоговорители
• Вградени високоговорители: 2
• Типове високоговорители: Вграден събуфър, С

упер звуков панел, Несменяем

Аудио възпроизвеждане
• Формат на компресиране: WMA, MP3, PCM
• Носители за възпроизвеждане: CD, CD-R, CD-

RW, MP3-CD, WMA-CD
• Режими на възпроизвеждане на диска: Търсене 

на следваща/предишна песен, Търсене следв./
пред. песен в албум, 99 програмируеми песни, 
Повторение/разбъркване/програмиране, Бързо 
напред/назад

• Поддръжка на ID3 тагове: да
• Тип устройство за зареждане: Слот
• MP3 побитови скорости: 8-320 kbps и VBR
• Побитова скорост при WMA: 16-128 kbps
• Режим възпроизвеждане на твърд диск: Албум, 

Жанр, Списък за изпълнение, Всички записи, 
От същия изпълнител, От същия жанр, 
Некомпресирани записи

• Режим поточно предаване на твърд диск: 
"Моята стая, моята музика", "Музиката ме 
следва", Wi-Fi поточно към 5 станции, 
"Излъчване на музика"

Аудио запис
• Носители за запис: HDD
• Скорост на запис: 1 x, 4 x
• Побитова скорост: 128, 160 kbps
• Звуков файлов формат: MP3

Носители за съхранение на данни
• Обем на вградената памет: 40 GB

Тунер/приемане/предаване
• Обхвати на тунера: FM
• Автоматична цифрова настройка: да
• Автоматично запаметяване: да
• Брой настроени канали: 40

Възможности за свързване
• Аудио вход чинчове: Аналогов AUX (Център/

Станция)
• Аудио изход чинчове: Аналогов изход 

(Център)
• Други връзки: Ethernet
• Слушалка: 3,5 мм
• Безжични връзки: Безжична локална мрежа 

(802,11g)
• Антена: FM дипол
• Безжична универсалност с Plug & Play: 

Включено
• Мощност: 220 V 50 Hz

Удобство
• Фоново осветление: да
• Цвят на фоновото осветление: бял
• Езици на екранното меню: Английски, 

Холандски, Френски, Немски, Италиански, 
Испански

• Цифрово управление на съдържанието: С
ъдържа DMM софтуер

• Икономичен режим на готовност: 1 ват
• Тип на дисплея: LCD
• За монтиране на стена/таван: За монтиране на 

стена

Аксесоари
• Кабели: Ethernet кабел
• CD-ROM: Инсталационен компактдиск
• Дистанционно управление: Двустранен 6-

редов дисплей, карта
• Батерии: 4 x AAA
• Гаранционна карта: Гаранционна карта

Размери
• Размери на кашона (ШxДxВ): 674 мм x 381мм x 

376 мм
• Тегло на апарата: 11,9 кг
• Размери на изделието (ШxДxВ): 608 мм x 175 

мм x 303 мм (Център) 360 мм x 128 мм x 283 мм 
(Станция)

• Тегло на общия кашон: 14 кг
•

Безжичен музикален център + станция
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