
rje el zenéit a lakás valamennyi helyiségéb
É

Csak csa

Férjen hozzá 

Csatlakoztass

elkíséri. A ber

Határ
• Veze
• Töb
• Veze

Egysz
• Köz
• Mus
• Zen

Bővíth
• Akár
ől!

tlakoztatnia kell a már meglévő hangrendszerhez

teljes CD-gyűjteményéhez, élvezze a zenét a lakás minden helyiségében. 

a a készüléket már meglévő hangrendszeréhez, és a zene a lakáson belül mindenhová 

endezés kezelése az LCD-kijelzővel ellátott távvezérlővel egyszerű és gyors.

talan élvezet - vezetékek nélkül
ték nélküli streaming a központ és az állomás(ok) között

bhallgatós hozzáférésű streamek akár 5 egységes streaminghez
ték nélküli streaming a PC-jéről UPnP segítségével

erű navigáció és kezelés
vetlen tartalom-hozzáférés előadóhoz, albumhoz és lejátszási listákhoz
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Hanglejátszás
• Tömörítési formátum: PCM, MP3, WMA
• Merevlemezes lejátszási mód: Album, Műfaj, 

Lejátszási lista, Összes zeneszám, Azonos előadó, 
Azonos műfaj

• Merevlemezes streaming mód: Wi-Fi sugárzás 5 
állomásra, „Az én szobám, az én zeném”, 
„Nyomomban a zene”, „Zenesugárzás”

• ID3 tag támogatás

Csatlakoztathatóság
• Hátoldali csatlakozók: Vonalkimenet
• Vezeték nélküli csatlakozások: Vezeték nélküli 

LAN (802,11g)
• Vezeték nélküli, univerzális Plug&Play: 

Bekapcsolva
• Áram: 220 V 50 Hz

Kényelem
• Háttérvilágítás
• Háttérfény színe: Fehér
• Eco készenléti állapot: 1 W
• Képernyőn megjelenő nyelvek: holland, angol, 

francia, német, olasz, spanyol
• jelerősség kijelzése

Tartozékok
• Elemek: 1 db lítium gombelem
• Távvezérlő: kártya típusa

Méretek
• Kartondoboz méretei (sz x mé x ma): 285 mm 

széles x 110 mm magas x 280 mm mély
• Fő kartondoboz súlya: 0,9 kg
• Termék méretei (sz x mé x ma): 45 mm széles x 

145 mm magas x 172 mm mély
• Készülék tömege: 0,8 kg
•

Vezeték nélküli zeneállomás, vezeték nélküli streaminggel
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