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Äänen toisto
• Pakkausformaatti: PCM, MP3, WMA
• Kiintolevyn suoratoistotila: Albumi, Musiikkilaji, 

Soittolista, Kaikki raidat, Sama esittäjä, Sama 
musiikkilaji

• Kiintolevyn suoratoistotila: Wi-Fi-suoratoisto 
viiteen yksikköön, "Oma huone, oma musiikki", 
"Musiikki seuraa minua", "Musiikin lähetys"

• ID3-tunnisteiden tuki

Liitännät
• Takaliitännät: Linjalähtö
• Langattomat yhteydet: Langaton lähiverkko 

(802,11g)
• Langaton Universal Plug & Play: Käytössä
• Virta: 220 V, 50 Hz

Käytön mukavuutta
• Taustavalo

• Taustaväri: Valkoinen
• Eco-valmiustila: 1 W
• Näyttökielet: hollanti, englanti, ranska, saksa, italia, 

espanja
• Signaalivoimakkuuden ilmaisin

Tarvikkeet
• Paristot: 1 x kolikkoparisto (Lithium)
• Kauko-ohjain: kortin tyyppi

Mitat
• Pakkauksen mitat (LxSxK): 285 mm L x 

110 mm K x 280 mm S
• Tukkupakkauksen paino: 0,9 kg
• Tuotteen mitat (LxSxK): 45 mm L x 145 mm K x 

172 mm  S
• Laitteen paino: 0,8 kg
•
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