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เสียง
• การตั้งค่าอีควอไลเซอร์: Classic, Jazz, Pop, Rock, 

Techno, กลาง
• การเพิ่มคุณภาพเสียง: Dynamic Bass Boost แบบ 3 

step, อีควอไลเซอร์, Incredible Surround, ระ
บบควบคุมเสียงแหลมและเสียงเบส, 
เครื่องขยายเสียงระบบดิจิตอลใน Class "D", 
อีควอไลเซอร์อัจฉริยะ

• พลังขับเสียง: พลังเสียง 40W+40W (กลาง), พลั
งเสียง 10W+10W (สถานี)

• การควบคุมระดับเสียง: ควบคุมระดับเสียงขึ้น/ลง

ลำโพง
• ลำโพงภายในตัว: 2
• ประเภทลำโพง: ซับวูฟเฟอร์ในตัว, Super Sound 

Panel, ถอดแยกไม่ได้

การเล่นเสียง
• รูปแบบการบีบอัด: WMA, MP3, PCM
• สื่อที่เล่นได้: CD, CD-R, CD-RW, MP3-CD, 

WMA-CD
• โหมดเล่นแผ่น: ค้นหาแทร็คถัดไป/ก่อนหน้า, 

ค้นหาอัลบั้มถัดไป/ก่อนหน้า, ตั้งโปรแกรมได้ 99 
เพลง, เล่นซ้ำ/สุ่ม/ตั้งโปรแกรม, 
กรอเดินหน้าอย่างเร็ว/กรอถอยหลัง

• รองรับป้าย ID3
• ประเภทตัวโหลด: สล็อต
• อัตราบิต MP3: 8-320 kbps และ VBR
• อัตราบิต WMA: 16-128 kbps
• โหมด Hard Disk Playback: อัลบั้ม, ประเภท, 

รายการเพลง, ทุกแทร็ค, ศิลปินที่ตรงกัน, ประ
เภทที่ตรงกัน, แทร็คที่ไม่มีการบีบอัด

• โหมด Hard Disk Streaming: "My Room, My 
Music", "Music Follows Me", สตรีมมิ่ง Wi-Fi ได้ถึง 
5 สถานี, "Music Broadcast"

การบันทึกเสียง
• สื่อในการบันทึก: HDD
• ความเร็วในการบันทึก: 1 x, 4 x
• อัตราบิต: 128, 160 kbps
• รูปแบบไฟล์เสียง: MP3

สื่อเก็บข้อมูล
• ความจุของหน่วยความจำในตัว: 40 GB

จูนเนอร์/เครื่องรับ/เครื่องส่ง
• คลื่นที่เครื่องรับวิทยุรับได้: FM
• การจูนด้วยระบบดิจิตอลอัตโนมัติ
• Auto store
• จำนวนช่องที่ตั้งไว้ล่วงหน้า: 40

การเชื่อมต่อ
• Audio cinch in: Analog AUX (กลาง/สถานี)
• Audio cinch out: สัญญาณออกแบบอะนาล็อก 

(กลาง)
• การเชื่อมต่ออื่นๆ: อีเธอร์เน็ต
• หูฟัง: 3.5 มม.
• การเชื่อมต่อแบบไร้สาย: LAN ไร้สาย (802.11g)
• เสาอากาศ: FM Dipole
• พลักแอนด์เพลย์แบบไร้สายที่ใช้ได้ทั่วไป: 

ใช้งานได้
• กำลังไฟ: 220 V 50 Hz

สะดวกสบาย
• แสงพื้นหลัง
• สีของแสงพื้นหลัง: สีขาว
• ภาษาที่แสดงบนหน้าจอ: อังกฤษ, เนเธอร์แลนด์, ฝรั

่งเศส, เยอรมัน, อิตาลี, สเปน
• Digital Content Management: มีซอฟต์แวร์ DMM 

ให้มา
• โหมดสแตนด์บายแบบประหยัดพลังงาน: 1 วัตต์
• ประเภทจอภาพ: LCD
• แบบติดผนัง / เพดาน: ติดตั้งกับผนังได้

อุปกรณ์เสริม
• สาย: สายเคเบิลอีเธอร์เน็ต
• CD-ROM: CD-ROM การติดตั้ง
• รีโมทคอนโทรล: จอ 6 บรรทัด แบบ 2 ทิศทาง, การ์ด
• แบตเตอรี่: 4 x AAA
• ใบรับประกัน: ใบรับประกัน

ขนาด
• ขนาดกล่อง (กxยxส): 674 มม. x 381 มม. x 376 มม.
• น้ำหนักของเครื่อง: 11.9 กก.
• ขนาดของผลิตภัณฑ์ (WxDxH): 608 มม. x 175 มม. 

x 303 มม. (กลาง) 360 มม. x 128 มม. x 283 มม. 
(สถานี)

• น้ำหนักบรรจุหลัก: 14 กก.
•
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