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Přehrávání zvuku
• Kompresní formát: PCM, MP3, WMA
• Režim přehrávání z pevného disku: Album, Žánr, 

Seznam skladeb, Všechny skladby, Stejný 
interpret, Stejný žánr

• Režim datového toku z pevného disku: Přenos na 
5 stanic pomocí sítě Wi-Fi, „Můj pokoj, moje 
hudba“, „Music Follows Me“, „Music Broadcast“

• Podpora ID3 tagů: ano

Možnosti připojení
• Zadní konektory: Výstup
• Bezdrátová připojení: Bezdrátová síť LAN 

(802.11g)
• Bezdrátová síť Universal Plug & Play: Povoleno
• Napájení: 220 V, 50 Hz

Pohodlí
• Podsvětlení: ano

• Barva podsvětlení: Bílá
• Spotřeba v pohotovostním režimu: 1 W
• Jazyky zobrazení na obrazovce: Holandština, 

Angličtina, Francouzština, Němčina, Italština, 
Španělština

• Indikace úrovně signálu: ano

Příslušenství
• Baterie a akumulátory: 1 x lithiová mincová 

baterie
• Dálkové ovládání: typ karty

Rozměry
• Rozměry obalu (š x h x v): 285 mm Š x 110 mm V 

x 280 mm H
• Hmotnost velkoobchodního balení: 0,9 kg
• Rozměry výrobku (ŠxHxV): 45 mm Š x 145 mm V 

x 172 mm H
• Hmotnost přístroje: 0,8 kg
•

Bezdrátová hudební stanice s bezdrátovým přenosem
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