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Zvuk
• Nastavení ekvalizéru: Classic, Jazz, Pop, Rock, 

Techno, Neutrální
• Vylepšení zvuku: Tři úrovně nastavení DBB, 

Ekvalizér, Incredible Surround, Regulace výšek a 
basů, Digitální zesilovač třídy "D", Inteligentní 
ekvalizér

• Výstupní výkon: Hudební výkon 40 W+40 W 
(základna), hudební výkon 10 W+10 W (stanice)

• Ovládání hlasitosti: Ovládání hlasitosti nahoru/
dolů

Reproduktory
• Vestavěné reproduktory: 2
• Typ reproduktorů: Integrovaný subwoofer, Super 

Sound Panel, Pevně připojené

Přehrávání zvuku
• Kompresní formát: WMA, MP3, PCM
• Média pro přehrávání: CD, CD-R, CD-RW, MP3-

CD, WMA-CD
• Režimy přehrávání disků: Vyhledávání stopy: další/

předchozí, Vyhledávání alba další/předchozí, 
Programovatelná paměť na 99 stop, Funkce 
Opakovat/Náhodné přehrávání/Program, Rychlý 
posun vpřed/zpět

• Podpora ID3 tagů: ano
• Typ zavádění: Slot
• Přenosová rychlost formátu MP3: 8-320 kb/s a 

variabilní
• Přenosová rychlost formátu WMA: 16 kB/s -

 128 kb/s
• Režim přehrávání z pevného disku: Album, Žánr, 

Seznam skladeb, Všechny skladby, Stejný 
interpret, Stejný žánr, Nekomprimované skladby

• Režim datového toku z pevného disku: „Můj 
pokoj, moje hudba“, „Music Follows Me“, 
Bezdrátový přenos Wi-Fi do 5 stanic, „Vysílání 
hudby“

Nahrávání zvuku
• Média pro nahrávání: HDD
• Rychlost nahrávání disků: 1 x, 4 x
• Přenosová rychlost: 128, 160 kb/s
• Formát audiosouboru: MP3

Úložná média
• Kapacita zabudované paměti: 40 GB

Tuner/příjem/vysílání
• Pásma tuneru: VKV
• Automatické digitální ladění: ano
• Automatické ukládání: ano
• Počet kanálů předvoleb: 40

Možnosti připojení
• Konektor cinch vstupu audio: Analogový 

konektor AUX (základna/stanice)
• Výstup audio (cinch): Analogový linkový výstup 

(základna)
• Další připojení: Ethernet
• Sluchátka: 3,5 mm
• Bezdrátová připojení: Bezdrátový adaptér LAN 

(802,11g)
• Anténa: FM, dipólová
• Bezdrátová síť Universal Plug & Play: Podporuje
• Napájení: 220 V, 50 Hz

Pohodlí
• Podsvětlení: ano
• Barva podsvětlení: Bílá
• Jazyky zobrazení údajů na obrazovce: Angličtina, 

Holandština, Francouzština, Němčina, Italština, 
Španělština

• správa digitálního obsahu: Software DMM součástí 
balení

• úsporný pohotovostní režim: 1 W
• Typ displeje: LCD
• Možnost montáže na stěnu nebo na strop: 

Možnost montáže na stěnu

Příslušenství
• Kabely: Kabel pro připojení ethernetu
• CD-ROM: Instalační disk CD-ROM
• Dálkové ovládání: 2pásmový 6řádkový displej, 

karta
• Baterie: 4 x baterie AAA
• Záruční list: Záruční list

Rozměry
• Rozměry obalu (š x h x v): 

674 mm x 381 mm x 376 mm
• Hmotnost přístroje: 11,9 kg
• Rozměry výrobku (ŠxHxV): 

608 mm x 175 mm x 303 mm (základna) 
360 mm x 128 mm x 283 mm (stanice)

• Hmotnost velkoobchodního balení: 14 kg
•

Bezdrátová hudební základna a stanice
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