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Reprodução de Áudio
• Formato de compressão: PCM, MP3, WMA
• Modo de reprodução do disco rígido: Álbum, 

Género, Lista de música, Todas as faixas, Mesmo 
artista, Mesmo género

• Modo de streaming do disco rígido: Streaming 
Wi-Fi para 5 estações, "My Room, My Music", 
"Music Follows Me", "Music Broadcast"

• Suporte de identificação ID3

Conectividade
• Ligações posteriores: Saída
• Ligações sem Fios: Rede local sem fios (802.11g)
• Plug & Play universal sem fios: Activado
• Energia: 220 V 50 Hz

Conveniência
• Retroiluminação

• Cor da retroiluminação: Branco
• Standby Eco Power: 1 watt
• Idiomas do Visor (OSD): Holandês, Inglês, 

Francês, Alemão, Italiano, Espanhol
• Indicação da força do sinal

Acessórios
• Pilhas: 1 x Pilha Lítio Tipo Moeda
• Telecomando: tipo de cartão

Dimensões
• Dimensões da caixa (LxPxA): 285 mm L x 110 mm 

A x 280 mm P
• Peso da caixa principal: 0,9 kg
• Dimensões do produto (LxPxA): 45 mm L x 145 

mm A x 172 mm P
• Peso do conjunto: 0,8 kg
•

Estação Musical sem Fios com Streaming sem Fios
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