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Prehrávanie zvuku
• Formát kompresie: PCM, MP3, WMA
• Režim prehrávania z pevného disku: Album, 

Žáner, Zoznam prehrávaných skladieb, Všetky 
skladby, Rovnaký umelec, Rovnaký žáner

• Režim prúdenia z pevného disku: Prúdový prenos 
cez Wi-Fi do 5 staníc, „My Room, My Music - Moja 
izba, moja hudba“, „Music Follow Me - Hudba ma 
nasleduje“, „Music Broadcast - Hudobné 
vysielanie“

• Podpora ID3 textu: áno

Pripojiteľnosť
• Zadné pripojenia: Výstup
• Bezdrôtové pripojenia: Bezdrôtová sieť LAN 

(802,11g)
• Bezdrôtové univerzálne Plug & Play: Povolené
• Napájanie: 220 V, 50 Hz

Užitočná funkcia
• Podsvietenie: áno
• Farba podsvietenia: Biela
• Ekonomické pohot. napájanie: 1 watt
• Jazyky ponuky na obrazovke: Holandčina, 

Angličtina, Francúzština, Nemčina, Taliančina, 
Španielčina

• Indikátor sily signálu: áno

Príslušenstvo
• Batérie: 1 x lítiový článok v tvare mince
• Diaľkové ovládanie: typ karty

Rozmery
• Rozmery kartónu (ŠxHxV): 285 mm Š x 110 mm 

V x 280 mm H
• Váha hlavnej lepenky: 0,9 kg
• Rozmery produktu (ŠxHxV): 45 mm Š x 145 mm 

V x 172 mm H
• Hmotnosť prístroja: 0.8 kg
•

Bezdrôtová hudobná stanica s bezdrôtovým tokom
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