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เสียง
• การตั้งค่าอีควอไลเซอร์: Classic, Jazz, Pop, Rock, 

Techno, กลาง
• พลังแห่งเสียงดนตรี: (20) W
• พลังขับเสียง: 10W + 10W Music Power
• การเพิ่มคุณภาพเสียง: Dynamic Bass Boost แบบ 3 

step, อีควอไลเซอร์, Incredible Surround, ระ
บบควบคุมเสียงแหลมและเสียงเบส, 
อีควอไลเซอร์อัจฉริยะ

• ประเภท: ลำโพง Super Sound Panel
• การควบคุมระดับเสียง: ควบคุมระดับเสียงขึ้น/ลง

ลำโพง
• ลำโพงภายในตัว: 2
• ประเภทลำโพง: ซับวูฟเฟอร์ในตัว, Super Sound 

Panel, ถอดแยกไม่ได้

การเล่นเสียง
• รูปแบบการบีบอัด: MP3, PCM, WMA
• รองรับป้าย ID3
• ความถี่ตัวอย่าง: 8-48 kHz (MP3)
• โหมด Hard Disk Playback: อัลบั้ม, ประเภท, 

รายการเพลง, ทุกแทร็ค, ศิลปินที่ตรงกัน, ประ
เภทที่ตรงกัน, แทร็คที่ไม่มีการบีบอัด

• โหมด Hard Disk Streaming: สตรีมมิ่ง Wi-Fi ได้ถึง 
5 สถานี, "My Room, My Music", "Music Follows 
Me", "Music Broadcast"

จูนเนอร์/เครื่องรับ/เครื่องส่ง
• การจูนด้วยระบบดิจิตอลอัตโนมัติ
• Auto store
• จำนวนช่องที่ตั้งไว้ล่วงหน้า: 40
• RDS: ข่าวสาร, ประเภทโปรแกรม, ข้อมูลสถานี
• คลื่นที่เครื่องรับวิทยุรับได้: FM

การเชื่อมต่อ
• เสาอากาศ: FM Dipole

• Aux in: สายสัญญาณเข้า
• หูฟัง: 3.5 มม.
• กำลังไฟ: 220 V 50 Hz
• การเชื่อมต่อแบบไร้สาย: LAN ไร้สาย (802.11g)
• พลักแอนด์เพลย์แบบไร้สายที่ใช้ได้ทั่วไป: 

ใช้งานได้
• Audio cinch in: Analog AUX (กลาง/สถานี)

สะดวกสบาย
• แสงพื้นหลัง
• สีของแสงพื้นหลัง: สีขาว
• ประเภทจอภาพ: LCD, ดอตแมตริกซ์ 128 x 96, 48 

มม. x 42 มม. (สถานี)
• โหมดสแตนด์บายแบบประหยัดพลังงาน: 1 วัตต์
• แจ็คหูฟัง
• ภาษาที่แสดงบนหน้าจอ: เนเธอร์แลนด์, อังกฤษ, ฝรั

่งเศส, เยอรมัน, อิตาลี, สเปน
• รีโมทคอนโทรล: ซิมการ์ด
• สัญลักษณ์แสดงความแรงของสัญญาณ
• แบบติดผนัง / เพดาน: ติดตั้งกับผนังได้

อุปกรณ์เสริม
• แบตเตอรี่: 1 x แบตเตอรี่ลิเธียมแบบเหรียญ
• รีโมทคอนโทรล: ประเภทการ์ด
• ใบรับประกัน: ใบรับประกัน

การบันทึกเสียง
• อัตราบิต: 128, 160 kbps

ขนาด
• น้ำหนักบรรจุหลัก: 5.1 กก.
• ขนาดกล่อง (กxยxส): 422 มม. x 201 มม. x 349 มม.
• ขนาดของผลิตภัณฑ์ (WxDxH): 360 มม. x 128 มม. 

x 283 มม.
• น้ำหนักของเครื่อง: 4.2 กก.
•

สถานีเพลงแบบไร้สาย
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