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• Ajustes do equalizador: Clássica, Jazz, Pop, Rock, 

Techno, Neutro
• : Potência total de 20 W RMS
• Potência de saída (RMS): 2 x 10 W RMS
• Recursos de áudio: Reforço dinâmico de graves - 

3 estágios, Equalizador, Incredible Surround, 
Controle de altos e graves, Equalizador inteligente

• Tipo: Alto-falantes de painel Super Sound
• Controle de volume: Controle de volume (+/–)

Alto-falantes
• Alto-falantes internos: 2
• Tipos de alto-falantes: Subwoofer integrado, 

Painel Super Sound, Não destacável

Reprodução de áudio
• Formato de compactação: MP3, PCM, WMA
• Suporte a Tag ID3
• Freqüências de amostragem: 8 a 48 kHz (MP3)
• Modo de reprodução com disco rígido: Álbum, 

Gênero, Playlist, Todas as faixas, Mesmo artista, 
Mesmo gênero, Faixas não compactadas

• Modo de transmissão com disco rígido: 
Transmissão Wi-Fi para 5 estações, "My Room, 
My Music", "Music Follows Me", "Music Broadcast"

Sintonizador/Recepção/Transmissão
• Sintonia digital automática
• Gravação automática
• Número de canais pré-sintonizados: 40
• Faixas do sintonizador: FM

Conectividade
• Antena: FM - Dipolo
• Aux in: Entrada Line In
• Fone de ouvido: 3,5 mm
• Potência: 110 V, 60 Hz
• Conexões wireless: LAN wireless (802,11g)
• Plug & Play wireless: Ativado
• Entrada para áudio cinch: AUX analógico (central/

estação)

Praticidade
• Luz de fundo
• Cor da luz de fundo: Branco
• Tipo de display: Tela de cristal líquido, Matriz de 

128 x 96 pontos, 48 mm x 42 mm (estação)
• Eco Power Standby: 1 watt
• Tomada do fone de ouvido
• Idiomas do menu OSD: Holandês, Inglês, Francês, 

Alemão, Italiano, Espanhol
• Controle remoto: Slim Card
• Indicação da intensidade do sinal
• Montagem na parede / preso no teto: Pode ser 

montado na parede

Acessórios
• Pilhas: 1 bateria de lítio
• Controle remoto: tipo de cartão
• Cartão de garantia: Cartão de garantia

Gravação de áudio
• Taxa de transferência: 128, 160 kbps
•
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