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Ses
• Ekolayzır: 3-bant
• Hoparlör tipleri: Bas Refleks Hoparlör Sistemi
• Çıkış gücü (RMS): 2X4W
• Ses Geliştirme: MAX Ses, Tiz ve Bas kontrolü
• Ses Sistemi: Stereo
• Hoparlör çapı: 4
• Ses seviyesi kontrolü: Ses Kontrol döner/

şifreleyici

Hoparlörler
• Dahili hoparlörler: 2
• Kaplama: Metal
• Hoparlör Güçlendirme: Maks. BASS Portu
• Hoparlör tipleri: Hoparlörler

Video Oynatma
• Disk Çalma Modları: A-B Tekrarlama, Hızlı Geri, 

Hızlı İleri, Introscan (tanıtım taraması), OSD, 
Duraklatma, PBC, Ağır Çekim, Zoom

müzik çalma
• Kaset Dek Teknolojisi: Mekanik
• Çalma Ortamı: CD, CD-R, CD-RW, MP3-CD
• Disk Çalma Modları: Hızlı İleri/Geri, Önceki/

Sonraki Şarkı Arama, Tekrar Çalma, Rastgele 
Çalma

• Yükleyici Türü: Üst
• Dek sayısı: 1
• programlanabilir parça sayısı: 20

ses kaydı
• Kayıt Ortamı: Teyp
• Tape Kayıt Geliştirmesi: CD Eşzamanlı Kayıt 

Başlatma

Tuner/Alma/Verme
• Anten: AM Anteni, FM Anteni
• Otomatik dijital istasyon bulma
• Tuner Bantları: FM, MW

Bağlanabilirlik
• Audio çıkışı: Stereo Ses (3,5 mm jak) 1x
• Aux girişi: Karaoke
• Kulaklık: 3,5 mm
• Video Çıkış - Analog: Video (3,5mm jak) 1x

kolaylıklar
• Arkadan ışıklandırma
• Arkadan renkli ışıklandırma: Sarı
• Ekrandaki Basamak Sayısı: 7
• Görüntü Tipi: LCD

Aksesuarlar
• Aksesuarlarla Birlikte: AC Güç Kablosu, Ses/

Görüntü kablosu, Kullanım Kılavuzu, Garanti 
belgesi

Boyutlar
• Ambalaj boyutları (G x Y x D): 

560 x 236 x 348 mm
• Ürün boyutları (G x Y x D): 520 x 178 x 287 mm
• Ağırlık: 4,1 kg
• Ambalajla birlikte Ağırlık: 6,1 kg

Güç
• Pil tipi: LR20
• Pil voltajı: 1,5 V
• Şebeke elektriği
• Pil sayısı: 8
•
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