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Αναπαραγωγή ήχου
• Φορµά συµπίεσης: PCM, MP3, WMA
• Λειτουργία αναπαραγωγής σκληρού δίσκου: 

Άλµπουµ, Είδος, Λίστα αναπαραγωγής, Όλα τα 
κοµµάτια, Ίδιος καλλιτέχνης, Ίδιο είδος

• Λειτουργία συνεχούς ροής σκληρού δίσκου: 
Συνεχής ροή Wi-Fi σε 5 σταθµούς, "My Room, My 
Music", "Music Follows Me", "Music Broadcast"

• Υποστήριξη ετικετών ID3: ναι

Συνδεσιµότητα
• Πίσω συνδέσεις: Έξοδος
• Ασύρµατες συνδέσεις: Ασύρµατο LAN (802.11g)
• Ασύρµατο Universal Plug & Play: Ενεργοποιηµένη
• Τάση: 220 V 50 Hz

Ευκολία
• Οπίσθιος φωτισµός: ναι

• Χρώµα οπίσθιου φωτισµού: Λευκή
• Ρεύµα Eco κατά την αναµονή: 1 watt
• Γλώσσες προβολής στην οθόνη: Ολλανδικά, 

Αγγλικά, Γαλλικά, Γερµανικά, Ιταλικά, Ισπανικά
• Ένδειξη ισχύος σήµατος: ναι

Αξεσουάρ
• Μπαταρίες: 1 λιθίου Coin Cell
• Τηλεχειριστήριο: τύπος κάρτας

∆ιαστάσεις
• ∆ιαστάσεις συσκευασίας (ΠxΒxΥ): 285 χιλ. Π x 

110 χιλ. Υ x 280 χιλ. Β
• Βάρος κύριας συσκευασίας: 0,9 κ.
• ∆ιαστάσεις προϊόντος (ΠxΒxΥ): 45 χιλ. Π x 145 

χιλ. Υ x 172 χιλ. Β
• Βάρος συσκευής: 0,8 κ.
•
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