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Ääni
• Taajuuskorjaimen asetukset: Klassinen, Jazz, Pop, 

Rock, tekno, Vapaavalintainen
• Äänenparannus: 3-asentoinen Dynamic Bass 

Boost, Taajuuskorjain, Incredible Surround -ääni, 
Basso- ja diskanttisäätö, Class D -digitaalivahvistin, 
Älykäs taajuuskorjain

• Lähtöteho: 40 + 40 watin musiikkiteho (keskus), 
10 + 10 watin musiikkiteho (yksikkö)

• Äänenvoimakkuuden säätö: Äänenvoimakkuuden 
säätö ylös/alas

Kaiuttimet
• Sisäiset kaiuttimet: 2
• Kaiutintyypit: Sisäinen subwoofer, Super Sound -

äänipaneeli, Kiinteä

Äänen toisto
• Pakkausformaatti: WMA, MP3, PCM
• Toistomuodot: CD, CD-R, CD-RW, MP3-CD, 

WMA-CD
• Levytoistotilat: Seuraavan/edellisen kappaleen 

haku, Seuraavan/edellisen albumin haku, 99 
kappaleen ohjelmointi, Jatkuva toisto/sat.toisto/
ohjelmointi, Pikahaku eteen/taaksepäin

• ID3-tunnisteiden tuki
• Levyn syöttö: Paikka
• MP3-bittinopeudet: 8 - 320 kbps ja VBR
• WMA-bittinopeudet: 16 - 128 kbps
• Kiintolevyn suoratoistotila: Albumi, Laji, 

Soittolista, Kaikki raidat, Sama esittäjä, Sama 
musiikkilaji, Pakkaamattomat raidat

• Kiintolevyn suoratoistotila: "Oma huone, oma 
musiikki", "Musiikki seuraa minua", Wi-Fi-
suoratoisto viiteen yksikköön, "Musiikin lähetys"

Äänen tallennus
• Tallennusväline: HDD
• Tallennusnopeus: 1x, 4x
• Bittinopeus: 128, 160 kbps
• Äänitiedostoformaatti: MP3

Tallennusvälineet
• Sisäinen muistikapasiteetti: 40 Gt

Viritin/vastaanotto/signaalinsiirto
• Virittimen aaltoalueet: FM
• Automaattinen digitaaliviritys
• Automaattitallennus
• Esiasetettujen kanavien määrä: 40

Liitännät
• Äänitulokaapeli: Analoginen AUX-liit. (keskus/

yksikkö)
• Äänitulokaapeli: Analoginen linjalähtö (keskus)
• Muut liitännät: Ethernet
• Kuulokkeet: 3,5 mm
• Langattomat yhteydet: Langaton lähiverkko 

(802,11g)
• Antenni: FM-dipoli
• Langaton Universal Plug & Play: Käytössä
• Virta: 220 V, 50 Hz

Käytön mukavuus
• Taustavalo
• Taustaväri: valkoinen
• Näyttökielet: englanti, hollanti, ranska, saksa, italia, 

espanja
• Digitaalinen sisällönhallinta: Sisältää DMM-

ohjelmiston
• Eco-valmiustila: 1 W
• Näyttötyyppi: LCD
• Seinä- tai kattokiinnitys: Seinäkiinnitys

Lisätarvikkeet
• Johdot: Ethernet-johto
• CD-ROM: Asennus-CD-ROM
• Kaukosäädin: Kuusirivinen 2-tienäyttö, kortti
• Paristot: 4 x AAA
• Takuukortti: Takuukortti

Mitat
• Pakkauksen mitat (LxSxK): 674 mm x 381 mm x 

376 mm
• Laitteen paino: 11 9 kg
• Tuotteen mitat (LxSxK): 608 mm x 175 mm x 303 

mm (keskus) 360 mm x 128 mm x 283 mm 
(yksikkö)

• Tukkupakkauksen paino: 14 kg
•
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