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 CD-gyűjteményét 40 GB kapacitású merevlemezen, élvezze a zenét a lakás 

iségében. A lakás egyes helyiségeiben eltérő zenét hallgathat, a zene a lakáson 

hová elkíséri. A távvezérlő beépített kijelzővel rendelkezik.

talan élvezet - vezetékek nélkül
ték nélküli streaming a központ és az állomás(ok) között
 GB akár 750 CD-lemez tárolására és lejátszására is alkalmas
ték nélküli streaming a PC-jéről UPnP segítségével

erű navigáció és kezelés
ic Follows Me: szobáról szobára követi a zene
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ac távvezérlő a felhasználóbarát navigáláshoz

égi hangteljesítmény
r Sound panel a tiszta, mély basszushangokért
ztályú digitális erősítő a minőségi hanghatás érdekében
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Hang
• Hangszínszabályzó beállításai: Klasszikus, Jazz, 

Pop, Rock, Techno, Semleges
• Hangkiemelés: Dinamikus mélyhangkiemelés - 3 

lépés, Hangszínszabályzó, Incredible Surround, 
Magas/mély hangok szabályozása, „D" osztályú 
digitális erősítő, Intelligens hangszínszabályzó

• Kimenő teljesítmény: 40 W+40 W zenei 
teljesítmény (központ), 10 W+10 W zenei 
teljesítmény (állomás)

• Hangerőszabályzó: Hangerőszabályzó fel/le

Hangszórók
• Beépített hangszórók: 2
• Hangszóró típusok: Integrált mélynyomó, Super 

Sound panel, Nem leválasztható

Hanglejátszás
• Tömörítési formátum: WMA, MP3, PCM
• Adathordozók lejátszása: CD, CD-R, CD-RW, 

MP3-CD, WMA-CD
• Lemezlejátszási módok: Következő/előző 

műsorszám keresés, Következő/előző album 
keresés, 99 darab programozható műsorszám, 
Ismétlés/Véletlen sorrendű/Program, Gyors 
előre/visszaugrás

• ID3 tag támogatás
• Betöltő típus: Nyílás
• MP3 bitátviteli sebességek: 8-320 kb/s és VBR
• WMA átviteli sebesség: 16-128 kb/s
• Merevlemezes lejátszási mód: Album, Műfaj, 

Lejátszási lista, Összes zeneszám, Azonos előadó, 
Azonos műfaj, Tömörítetlen zeneszámok

• Merevlemezes streaming mód: „Az én szobám, az 
én zeném”, „Nyomomban a zene”, Wi-Fi sugárzás 
5 állomásra, „Zenesugárzás”

Hangfelvétel
• Adatrögzítő média: HDD
• Rögzítési sebesség: 1 x, 4 x
• Átviteli sebesség: 128, 160 kb/s
• Audiofájl-formátum: MP3

Médiatárolás
• Beépített memória kapacitása: 40 GB

Hangolóegység/Vétel/Adás
• Hangolási sávok: FM
• Automatikus digitális hangolás
• Automatikus tárolás
• Előre beállított csatornák száma: 40

Csatlakoztathatóság
• Cinch hangbemenet: Analóg AUX (központ/

állomás)
• Cinch hangkimenet: Analóg vonalkimenet 

(központ)
• Egyéb csatlakozások: Ethernet
• fejhallgató: 3,5 mm-es
• Vezeték nélküli csatlakozások: Vezeték nélküli 

LAN (802,11g)
• Antenna: FM dipólus
• Vezeték nélküli, univerzális Plug&Play: 

Bekapcsolva
• Áram: 220 V 50 Hz

Kényelem
• Háttérvilágítás
• Háttérfény színe: Fehér
• Képernyőn megjelenő nyelvek: angol, holland, 

francia, német, olasz, spanyol
• digitális tartalomkezelés: DMM szoftverrel ellátva
• Eco készenléti állapot: 1 W
• Kijelző típusa: LCD
• Falra szerelhető / Felfüggesztett: Falra szerelhető

Tartozékok
• Kábelek: Ethernet kábel
• CD-ROM: Telepítő CD-ROM
• Távvezérlő: 2 utas 6 soros kijelző, kártya
• Elemek: 4 x AAA
• garanciajegy: garanciajegy

Méretek
• Kartondoboz méretei (sz x mé x ma): 674 mm x 

381 mm x 376 mm
• Készülék tömege: 11,9 kg
• Termék méretei (sz x mé x ma): 608 mm x 175 

mm x 303 mm (központ) 360 mm x 128 mm x 283 
mm (állomás)

• Fő kartondoboz súlya: 14 kg
•

Vezeték nélküli zeneközpont és -állomás
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