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Hang
• Kimenő teljesítmény: 2x200 watt zenei 

teljesítmény
• Hangkiemelés: Digitális hangszabályzás 4 

üzemmód, Dinamikus mélyhangkiemelés - 3 lépés

Hangszórók
• Fő hangszóró: 4"-es mélynyomó, Mélyhang-

kiemeléses hangszórórendszer, Teljes terjedelem

Hanglejátszás
• kazettaegységes technológia: Mechanikus
• Kazettalejátszási módok: Folyamatos lejátszás
• Adathordozók lejátszása: CD, CD-R, CD-RW, 

MP3-CD
• Lemezlejátszási módok: 40 programozható 

műsorszám, Ismétlés: egy/lemez/program, 
Véletlenszerű lejátszás

• Betöltő típus: 3 CD forgótár
• Deckek száma: 2
• Lemezek száma: 3

Hangfelvétel
• Fejlesztett kazettaátvétel: automatikus felvételi 

szint, CD-vel szinkronizált felvételindítás

Hangolóegység/Vétel/Adás
• Automatikus digitális hangolás
• Állomásbeállítások: 40
• Hangolási sávok: FM sztereó, MW
• Hangolás finomítása: Automatikus tárolás, 

Könnyű beállítás (Plug & Play)

Csatlakoztathatóság
• fejhallgató: 3,5 mm-es
• Egyéb csatlakozások: FM antenna, MW antenna

Kényelem
• Ébresztők: CD-s ébresztés, Rádiós ébresztés, 

Elalváskapcsoló
• Óra: Fő kijelzőn
• Kijelző típusa: FTD (Fluoreszcens képcső)
• Eco készenléti állapot: 1 W
• Javaslatok: DIM üzemmód

Tartozékok
• Mellékelt tartozékok: Váltakozó áramú hálózati 

kábel, FM/MW antenna, Felhasználói kézikönyv
• Távvezérlő: 21 gombos

Méretek
• Főhangszóró mérete (Sz x Ma x Mé): 

200 x 310 x 235 mm
• Csomagolás mérete (Sz x Ma x Mé): 

615 x 414 x 417 mm
• Egység méretei (Sz x Ma x Mé): 

265 x 310 x 330 mm
• Súly csomagolással együtt: 13 kg

Áram
• Áramellátás: 200-240 V, 50 Hz
• készenléti üzemmód energiafelhasználása: < 1 W
•

Mini Hi-Fi rendszer
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ályzás lehetővé teszi, hogy az 
ck, Pop és Classic beállítás 
lizálja a különböző zenei műfajok 
. Az egyes üzemmódok grafikus 
egítségével automatikusan 
enlítést, és erősítik az adott zenei 
hangfrekvenciákat. A digitális 
ontosan az éppen játszott zene 
gyenlítést, így a lehető legtöbbet 

ngkiemelés
kiemelés maximálisra növeli a 
 egyetlen gombnyomással képes 
ngtartalmát – bármilyen legyen is 
ly vagy magas! Az alsó szintű 
endszerint elvesznek a hangerő 
 mellett. Ennek ellensúlyozására 
kiemelés beállítható a 
lésére, így Ön következetes 
hangerő levétele esetén is.
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