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Audio afspelen
• Compressieformaat: PCM, MP3, WMA
• Afspeelmodus harde schijf: Album, Genre, 

Afspeellijst, Alle nummers, Zelfde artiest, Zelfde 
genre

• Streaming-modus harde schijf: Wi-Fi streaming 
naar 5 zenders, "My Room, My Music", "Music 
Follows Me", "Music Broadcast"

• Ondersteuning van ID3-tag

Connectivity
• Aansluitingen aan de achterkant: Lijnuitgang
• Draadloze verbindingen: Draadloos LAN 

(802.11g)
• Draadloze Universal Plug & Play: Ingeschakeld
• Voeding: 220 V 50 Hz

Convenience
• Achtergrondverlichting

• Kleur van achtergrondlicht: Wit
• Energiebesparende stand-bystand: 1 watt
• Taalversies in beelschermmenu: Nederlands, 

Engels, Frans, Duits, Italiaans, Spaans
• Indicatie signaalsterkte

Accessoires
• Batterijen: 1 x lithiumknoopcelbatterij
• Afstandsbediening: Type kaart

Afmetingen
• Afmetingen verpakking (BxDxH): 285 mm (B) x 

110 mm (H) x 280 mm (D)
• Gewicht van de omdoos: 0,9 kg
• Afmetingen van het product (BxDxH): 45 mm (B) 

x 145 mm (H) x 172 mm (D)
• Gewicht van het apparaat: 0,8 kg
•

Draadloos Music Station met draadloze streaming
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