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Lyd
• Equalizer-innstillinger: Klassisk, Jazz, Pop, Rock, 

Techno, Nøytral
• Lydforbedringer: Dynamisk bassforsterking i tre 

trinn, Equalizer, Incredible Surround, Diskant- og 
basskontroll, Klasse D digital forsterker, Smart 
equalizer

• Utgangseffekt: 40 W + 40 W musikkeffekt 
(senter), 10 W + 10 W musikkeffekt (stasjon)

• Volumkontroll: Volumkontroll opp/ned

Høyttalere
• Innebygde høyttalere: 2
• Høyttalertyper: Integrert subwoofer, Super 

Sound Panel, Ikke-avtakbar

Lydavspilling
• Komprimeringsformat: WMA, MP3, PCM
• Avspillingsmedier: CD, CD-R, CD-RW, MP3-CD, 

WMA-CD
• Modi for plateavspilling: Neste/forrige, sporsøk, 

Neste/forrige, albumsøk, 99 programmerbare 
spor, Gjenta/Shuffle/Program, Hurtig forover/
bakover

• ID3 Tag-støtte
• Lastetype: Spor
• MP3-bithastigheter: 8–320 kbps og VBR
• WMA-bithastigheter: 16–128 kbps
• Avspillingsmodus for harddisk: Album, Sjanger, 

Spilleliste, Alle spor, Samme artist, Samme sjanger, 
Ukomprimerte spor

• Streaming-modus for harddisk: "Mitt rom, min 
musikk", "Musikken følger meg", Wi-Fi-streaming 
til fem stasjoner, "Musikkringkasting"

Lydopptak
• Innspillingsmedium: Harddisk
• Innspillingshastighet: 1 x, 4 x
• Bithastighet: 128, 160 kbps
• Lydfilformat: MP3

Lagringsmedium
• Innebygd minnekapasitet: 40 GB

Tuner/mottak/sending
• Tunerbånd: FM
• Automatisk digital tuning
• Automatisk lagring
• Antall forhåndsinnstilte kanaler: 40

Tilkoblingsmuligheter
• Lyd, cinch inn: Analog AUX (senter/stasjon)
• Audio cinch ut: Analog linje ut (Line-out) (senter)
• Andre tilkoblinger: Ethernet
• Hodetelefon: 3,5 mm
• Trådløse tilkoblinger: Trådløst LAN (802.11 g)
• Antenne: FM dipol
• Trådløs Universal Plug and Play: Aktivert
• Effekt: 220 V 50 Hz

Anvendelighet
• Bakbelysning
• Bakbelysningsfarge: Hvit
• Visningsspråk på skjermen: English, Nederlandsk, 

French, German, Italian, Spanish
• Digital innholdshåndtering: DMM-programvare 

følger med
• Eco Power-ventemodus: 1 watt
• Skjermtype: LCD
• Kan monteres på vegg / takfeste: Kan monteres på 

vegg

Tilbehør
• Ledninger: Ethernet-kabel
• CD-ROM: Installasjons-CD-ROM
• Fjernkontroll: 2-veis 6-linjers display, kort
• Batterier: 4 AAA-batterier
• Garantikort: Garantikort

Mål
• Mål, eske (BxDxH): 674 mm x 381 mm x 376 mm
• Vekt, apparat: 11,9 kg
• Produktmål (BxDxH): 608 mm x 175 mm x 303 

mm (senter) 360 mm x 128 mm x 283 mm 
(stasjon)

• Vekt, hovedeske: 14 kg
•

Trådløst musikksenter og stasjon
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