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Dźwięk
• Ustawienia korektora: Classic, Jazz, Pop, Rock, 

Techno, Neutralny
• Moc muzyczna: (20) W
• Moc wyjściowa: Moc muzyczna 10 W + 10 W
• Funkcje poprawy dźwięku: 3-stop. dynamiczne 

wzmocnienie basów, Korektor, Incredible 
Surround, Regulacja tonów wysokich i niskich, 
Inteligentny korektor

• Typ: Głośniki z funkcją Superdźwięku
• Regulacja głośności: Zwiększanie/zmniejszanie 

głośności

Głośniki
• Wbudowane głośniki: 2
• Typy głośników: Zintegrowany głośnik 

niskotonowy, Superdźwięk, Nieodłączany

Odtwarzanie audio
• Format kompresji: MP3, PCM, WMA
• Obsługa znaczników ID3
• Częstotliwości próbkowania: 8–48 kHz (MP3)
• Tryb odtwarzania z dysku twardego: Album, 

Gatunek, Lista odtwarzania, Wszystkie utwory, 
Ten sam wykonawca, Ten sam gatunek, Utwory 
nieskompresowane

• Tryb transmisji strum. z dysku twardego: 
Bezprzew. transmisja Wi-Fi do 5 stacji, „My 
Room, My Music”, „Music Follows Me” 
(Podążająca muzyka), „Music Broadcast” 
(Nadawanie muzyki)

Tuner/odbiór/transmisja
• Automatyczne dostrajanie cyfrowe
• Automatyczny zapis stacji
• Liczba zaprogramowanych kanałów: 40
• RDS: Wiadomości, Rodzaj programu, Informacje 

o stacji
• Pasma tunera: UKF

Możliwości połączeń
• Antena: Dipol FM
• Wejście AUX: Wejście liniowe
• Słuchawki: 3,5 mm
• Zasilanie: 220 V, 50 Hz
• Połączenia bezprzewodowe: Bezprzewodowa sieć 

LAN (802.11g)
• Bezprzew. uniwer. funkcja Plug & Play: Włączone
• Wejście audio typu cinch: Analogowe wejście 

AUX (centrum/stacja)

Wygoda
• Podświetlenie
• Kolor podświetlenia: Biały
• Typ wyświetlacza: LCD, Matryca 128 x 96 pkt., 

48 mm x 42 mm (stacja)
• zasilanie Eco Power Standby: 1 W
• Gniazdo słuchawek
• Języki menu ekranowego (OSD): holenderski, 

angielski, francuski, niemiecki, włoski, hiszpański
• Pilot zdalnego sterowania: Wąska karta
• Wskaźnik siły sygnału
• Montaż naścienny / rzutowanie na sufit: 

Możliwość montażu naściennego

Akcesoria
• Baterie: 1 x litowa bateria pastylkowa
• Pilot zdalnego sterowania: Typu karty
• Karta gwarancyjna: Karta gwarancyjna

Nagrywanie audio
• Szybkość przesyłu: 128, 160 kb/s

Wymiary
• Waga kartonu zbiorczego: 5.1 kg
• Wymiary kartonu (SxGxW): 422 mm x 201 mm x 

349 mm
• Wymiary produktu (SxGxW): 360 mm x 128 mm 

x 283 mm
• Waga urządzenia: 4,2 kg
•

Bezprzewodowa stacja muzyczna
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