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Hang
• Hangszínszabályzó beállításai: Klasszikus, Jazz, 

Pop, Rock, Techno, Semleges
• Zenei teljesítmény: (20) W
• Kimenő teljesítmény: 10 W + 10 W zenei 

teljesítmény
• Hangkiemelés: Dinamikus mélyhangkiemelés - 3 

lépés, Hangszínszabályzó, Incredible Surround, 
Magas/mély hangok szabályozása, Intelligens 
hangszínszabályzó

• Típus: Super Sound paneles hangszórók
• Hangerőszabályzó: Hangerőszabályzó fel/le

Hangszórók
• Beépített hangszórók: 2
• Hangszóró típusok: Integrált mélynyomó, Super 

Sound panel, Nem leválasztható

Hanglejátszás
• Tömörítési formátum: MP3, PCM, WMA
• ID3 tag támogatás
• Mintafrekvenciák: 8-48 kHz (MP3)
• Merevlemezes lejátszási mód: Album, Műfaj, 

Lejátszási lista, Összes zeneszám, Azonos előadó, 
Azonos műfaj, Tömörítetlen zeneszámok

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

Hangolóegység/Vétel/Adás
• Automatikus digitális hangolás
• Automatikus tárolás
• Előre beállított csatornák száma: 40
• RDS: Hírek, Programtípus, Állomásinformáció
• Hangolási sávok: FM

Csatlakoztathatóság
• Antenna: FM dipólus

• Aux be: Bemenő vonal (line in)
• fejhallgató: 3,5 mm-es
• Áram: 220 V 50 Hz
• Vezeték nélküli csatlakozások: Vezeték nélküli 

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

Bekapcsolva
• Cinch hangbemenet: Analóg AUX (központ/

állomás)

Kényelem
• Háttérvilágítás
• Háttérfény színe: Fehér
• Kijelző típusa: LCD, 128 x 96 pontmátrix, 48 mm 

x 42 mm (állomás)
• Eco készenléti állapot: 1 W
• fejhallgató-csatlakozó
• Képernyőn megjelenő nyelvek: holland, angol, 

francia, német, olasz, spanyol
• Távvezérlő: Slim Card
• jelerősség kijelzése
• Falra szerelhető / Felfüggesztett: Falra szerelhető

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

Hangfelvétel
• Átviteli sebesség: 128, 160 kb/s

Méretek
• Fő kartondoboz súlya: 5,1 kg
• Kartondoboz méretei (sz x mé x ma): 422 mm x 

201 mm x 349 mm
• Termék méretei (sz x mé x ma): 360 mm x 128 

mm x 283 mm
• Készülék tömege: 4,2 kg
•

Vezeték nélküli zenei állomás
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