
CDC752

• Bitcheck D/A conversie voor perfect geluid.

• Infrarood afstandsbediening.

• Voorzien van carroussel die ruimte biedt aan 5 cd’s.

• Mogelijkheid om tijdens het spelen 3 cd’s te wisselen.

• Programmeren van maximaal 30 nummers.

• Peak-search, Edit, Shuffle-play, Music-scan en Fader.

• Mogelijkheid voor directe plaatkeuze.

• Regelbare aansluiting voor hoofdtelefoon.

• Afmetingen (b x h x d): 435 x 106 x 380 mm.
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Compact Disc Wisselaar



CDC752

Audio specificaties
Frequentiebereik : 20 - 20.000 Hz
Amplitude lineariteit : 0,2 dB (20 - 20.000 Hz)
Signaal/ruisverhouding : 90 dB
Dynamisch bereik : 90 dB (1 kHz)
Kanaalscheiding : 90 dB
Harmonische vervorming : 0,003 %
Intermodulaire vervorming 
bij max. uitgangsvermogen : 0,003 %
Jank en jengel : nihil kwartssturing

Optisch uitleessysteem
Lasertype : halfgeleider Al Ga As
Golflengte : 800 nm

Uitgangen
Audio max. uitgangsniveau : 2 V RMS
Min belastingsimpedantie : 10 kohm

Algemeen
Voeding : 220 V 50/60 Hz
Gewicht : ca. 6 kg
Opgenomen vermogen : 20 
Aansluitkabel : losse coax kabel met cinch

stekers
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TYPEBESCHRIJVING

- Bitcheck D/A conversie voor een perfecte onvervormde
geluidsweergave.

- Optimaal bedieningsgemak doordat drie van de vijf cd’s
gewisseld kunnen worden terwijl de vijfde plaat blijft
spelen. Dit maakt het mogelijk zonder onderbreking
verschillende cd’s af te spelen.

- Multifunctioneel LCD-display toont alle afspeelfuncties en
meerdere tijdsfuncties.

- Volumeregeling via de afstandsbediening.
- Maximaal 30 nummers kunnen in willekeurige volgorde

worden geprogrammeerd.
- Peak-search voor het snel en adequaat instellen van het

opnameniveau bij cassetteopnamen.
- Shuffle-play voor het automatisch, in willekeurige volgorde,

afspelen van alle nummers van de cd’s of een programma.
- Snel zoeken, zowel voor- als achteruit.Tijdens het zoeken

is het geluid versneld hoorbaar (cue).
- Met één toets kan direct de gewenste cd worden gekozen.
- Next en Previous toetsen voor het snel opzoeken van het

volgende of vorige nummer.
- Pauzetoets voor korte onderbrekingen of voor het

scherpstellen van een nummer op één seconde
nauwkeurig.

- Repeat toets voor het herhalen de ingelegde cd’s, een
programma of een nummer.

- Solide ladesysteem met blokkeerbeveiliging. Na het
bedienen van de speeltoets of het aanraken van de lade,
sluit de lade en begint het afspelen.

- Zeer korte zoektijd van een gewenst nummer.
- Aansluitkabel bijgeleverd.
- Vergulde, regelbare hoofdtelefoonaansluiting.


