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Geluid
• Equalizer-instellingen: Klassiek, Jazz, Pop, Rock, 

Techno, Neutraal
• Geluidsverbetering: Dynamic Bass Boost, 3 

stappen, Equalizer, Incredible Surround, Treble- 
en bass-regeling, Klasse 'D' digitale versterker, 
Slimme equalizer

• Uitgangsvermogen: Muziekvermogen 40 W+40 
W (Center), muziekvermogen 10 W+10 W 
(Station)

• Volumeregeling: Volumeregeling

Luidsprekers
• Ingebouwde luidsprekers: 2
• Luidsprekertypen: Geïntegreerde subwoofer, 

Super Sound Panel, Niet-afneembaar

Audioweergave
• Compressieformaat: WMA, MP3, PCM
• Media afspelen: CD, CD-R, CD-RW afspelen, 

MP3-CD, WMA-CD
• Discafspeelmodi: Volgende/vorige nummer 

zoeken, Volgende/vorige album zoeken, 
Geheugen voor 99 nummers, Herhalen/shuffle/
programmeren, Snel vooruit-/achteruitspoelen

• Ondersteuning van ID3-tag
• Ladertype: Sleuf
• MP3-bitsnelheden: 8 - 320 kbps en VBR
• WMA-bitsnelheden: 16-128 kbps
• Afspeelmodus harde schijf: Album, Genre, 

Afspeellijst, Alle nummers, Zelfde artiest, Zelfde 
genre, Ongecomprimeerde nummers

• Streaming-modus harde schijf: "My Room, My 
Music", "Music Follows Me", Wi-Fi streaming naar 
5 stations, "Music Broadcast"

Audio-opname
• Opnamemedia: HDD
• Opnamesnelheid: 1x, 4x
• Bitsnelheid: 128, 160 kbps
• Audioformaat: MP3

Opslagmedia
• Ingebouwde geheugencapaciteit: 40 GB

Tuner/ontvangst/overdracht
• Tunerbereik: FM
• Automatisch digitaal afstemmen
• Automatisch opslaan
• Aantal voorkeurzenders: 40

Connectiviteit
• Audio cinch in: Analoge AUX (Center/Station)
• Audio cinch out: Analoge lijnuitgang (Center)
• Andere aansluitingen: Ethernet
• Hoofdtelefoon: 3,5 mm
• Draadloze verbindingen: Draadloos LAN 

(802.11b)
• Antenne: FM-dipool
• Draadloze Universal Plug & Play: Ingeschakeld
• Voeding: 220 V 50 Hz

Gebruiksgemak
• Achtergrondverlichting
• Kleur van achtergrondverlichting: Wit
• Taalversies in beeldschermmenu: Engels, 

Nederlands, Frans, Duits, Italiaans, Spaans
• Digitaal inhoudsbeheer: Inclusief DMM-software
• Energiebesparende stand-bystand: 1 watt
• Displaytype: LCD
• Wandmontage/plafondprojectie mogelijk: 

Wandmontage mogelijk

Accessoires
• Kabels: Ethernet-kabel
• CD-ROM: Installatie-CD-ROM
• Afstandsbediening: Tweerichtingsdisplay met 6 

regels, kaart
• Batterijen: 4 x AAA
• Garantiekaart: Garantiekaart

Afmetingen
• Afmetingen verpakking (BxDxH): 674 mm x 381 

mm x 376 mm
• Gewicht van het apparaat: 11,9 kg
• Afmetingen van het product (BxDxH): 608 mm x 

175 mm x 303 mm (Center) 360 mm x 128 mm x 
283 mm (Station)

• Gewicht van de omdoos: 14 kg
•

Draadloos Music Center en Music Station
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